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Március-áprilisi projektesemények
2013. március 1-től hivatalosan megkezdődött a projekt megvalósítás időszaka. A Támogatási
szerződés
aláírásának
elhúzódása
következtében
a
tervezetthez
képest
2 hónappal később indulhatott a projekt megvalósítása. Jelenleg a szakmai feladatok
előkészítése, tervezése zajlik, valamint a tervezett tevékenységek személyi, tárgyi feltételeinek
megteremtése.
Tájékoztató a szerződéskötés folyamatáról
2013. 01. 30-án aláírásra került a Támogatási szerződés. Ennek alapján február 22-én az
igényelt 138,1 M Ft előleget a közreműködő szervezet folyósította a kedvezményezett részére.
A pályázat benyújtása óta eltelt idő indokolttá tette a hatályba lépett Támogatási szerződés
módosításának kezdeményezését. A módosítási kérelem az előzetesen kiválasztott
közreműködők személyét, és a költségtábla változását egyaránt érintette. Változott a pénzügyi
vezető, a közoktatási koordinátor és helyi gazdaságfejlesztési szakterület koordinátorának
személye.
Tájékoztató az építési beruházásokkal kapcsolatosan
Az építési beruházások a tervezett ütemben haladnak. A működési engedélyek beszerzése
megkezdődött. A pálmajori Közösségi Ház kivételével a többi helyszínen 2013. május 1-től
elindulhat a projekt megvalósítása.
Személyi feltételek biztosítása
2013. március 1-től 4 fő kezdte meg feladatellátását a projektben: projektmenedzser, pénzügyi
vezető, szakmai vezető, pénzügyi asszisztens. Április 1-től lép munkába a 4 szakterületi
koordinátor: Biztos Kezdet/Korai képességgondozás koordinátor, Szociális koordinátor,
Közoktatási koordinátor, Helyi gazdaságfejlesztő koordinátor
Velük együtt a tervezett 60 fő foglalkoztatott szakmai megvalósítóból 50 fő került kiválasztásra.
A hiányzó 10 fő speciális végzettségű szakember keresése folyamatban van. Az ő
foglalkoztatásuk május 1-én indul. Feladatellátásra való felkészítésük már megkezdődött
különböző szakmai műhelyek szervezésével.
Tárgyi feltételek biztosítása
A Kistérségi Gyerekesély Iroda kialakítása folyamatosan történik, április hónapban
munkatársaink már a kialakított irodában végezhetik munkájukat. A projekthelyszínek
működéshez szükséges eszközök beszerzésének előkészítése megtörtént. Az szükséges
egyeztetések folyamatban vannak, hogy mind a jogszabályi, mind szakmai elvárásoknak
megfelelően történjenek a beszerzések.
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