Projekt megnevezése: Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj
Projekt azonosítószáma: OD-PE/2/2016
Támogatási összeg: Félévente, a tagintézmények igénylésének megfelelően változó összeg.
Célja: Az Ösztöndíj célja a hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére
irányuló, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók
támogatása.
Célcsoport: A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj az első, az adott tanévre vonatkozó, a 252/2016.
(VIII.24.) kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre
felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére,
tanulmányi eredményük alapján nyújtható.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A Ceglédi Szakképzési Centrum összesen három tagintézményének (Ceglédi SZC Bem
József

Műszaki

Szakgimnáziuma

és

Szakközépiskolája,

Ceglédi

SZC

Nagykátai

Ipari

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája) hiányszakmát tanuló diákjai részesülnek az ösztöndíjból.

Projekt megnevezése: Szakképzési Hídprogram
Projekt azonosítószáma: OD-SZH/25/2016
Támogatási összeg: Félévente, a tagintézmények igénylésének megfelelően változó összeg.
Célja: A program elsődleges célja a tanulók – a későbbi foglalkoztathatóság érdekében –
szakképzésbe történő bekapcsolása, munkavállalásra történő felkészítése a részszakképesítések
megszerzése lehetőségének biztosításával.
Célcsoport: A Szakképzési Hídprogram célcsoportjába a szakképző intézmények lemorzsolódott vagy
az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb - általános iskolai
végzettség nélküli – fiatalok tartoznak.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A Ceglédi Szakképzési Centrum összesen három tagintézményének (Ceglédi SZC Bem
József

Műszaki

Szakgimnáziuma

és

Szakközépiskolája,

Ceglédi

SZC

Nagykátai

Ipari

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája) diákjai részesülnek az ösztöndíjból.

Projekt megnevezése: Monor Város Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottságának
pályázata 2/2016 "A" Komponens
Támogatási összeg: 40.000,Hatályba lépés: 2016. május 16.
Célja: A pályázat célja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti célok megvalósítása és
támogatása a közösség építése érdekében.
Célcsoport: A közérdekű feladatokat ellátó helyi intézmények.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A pályázat megvalósítása során a nyertes tagintézmény (Ceglédi SZC Szterényi József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) színjátszó körének működését támogatták.

Projekt megnevezése: Monor Város Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottságának
pályázata 2/2016 "A" Komponens
Támogatási összeg: 70.000,Hatályba lépés: 2016. május 17.
Célja: A pályázat célja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti célok megvalósítása és
támogatása a közösség építése érdekében.
Célcsoport: A közérdekű feladatokat ellátó helyi intézmények.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A pályázat megvalósítása során a nyertes tagintézmény (Ceglédi SZC Szterényi József
Szakgimnáziuma

és

Szakközépiskolája)

Szterényi-napi

ünnepélyének

megvalósítását

és

lebonyolítását támogatták.

Projekt megnevezése: Útravaló Ösztöndíj Program – Út az érettségihez alprogram
Támogatási összeg: 1.570.000,Hatályba lépés: 2016. június 9.
2016. szeptember 1.
2017.szeptember 1.
2017. szeptember 15.
2017.december 7.
Célja: Az ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése, a
felsőoktatásba való bejutás elősegítése érdekében.
Célcsoport: Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló
halmozottan hátrányos helyzetű / nevelésbe vett / családba fogadott / védelembe vett / ideiglenes
hatállyal elhelyezett / utógondozói ellátásban részesülő / utógondozott / hátrányos helyzetű, nappali
rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A Ceglédi Szakképzési Centrum összesen négy tagintézményének (Ceglédi SZC Bem
József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnáziuma, Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Ceglédi
SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
sikeres pályázása, a tanulók támogatása és segítése az érettségi vizsga sikeres letétele érdekében –
a tanulók és mentoraik támogatásával.

Projekt azonosítószáma: VEKOP-8.2.1-15
Projekt megnevezése: „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban”
Támogatási összeg: 16.967.416,Hatályba lépés: 2016. június 1 - 2016. szeptember 26.
2016. június 13 - 2016. október 5.
2016. június 22 - 2017. március 20.
2016. július 27 - 2016. szeptember 20.
2016. november 14 - 2017. február 20.
2016. december 5 - 2017. április 11.
2017. február 20 - 2017. május 3.

Célja: A projekt célja, hogy segítse a fiatalok belépését a munka vagy a tanulás világába, komplex,
személyre szabott, a helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és
támogatásokkal.
Célcsoport: A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A projekt megvalósításának lehetőségét minden (akkor még öt) tagintézményünkre
elnyertük, ezek közül összesen négyben sikerült elindítani a képzéseket. Melyeket 86 fős induló és 67
fős záró létszámmal bonyolítottuk le az alábbiak szerint:
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Projekt megnevezése: Út a munkaerőpiacra
Projekt azonosítószáma: VEKOP-8.1.1-15-2015-00001
Támogatási összeg: 8.898.960,Hatályba lépés: 2016. június 22 - 2017. március 20.
2016. július 27 - 2016. szeptember 20.
2016. november 14 - 2017. február 20.
2016. december 5 - 2017. április 11.
2017. február 20 - 2017. május 3.
Célja:

A

projekt

alapvető

célja

az alacsony

képzettségű

munkanélküliek

támogatása

a

versenyszférában történő elhelyezkedésben.
Célcsoport: 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív személyek; közfoglalkoztatottak, akik a
projekt segítségével a versenyszférában szeretnének elhelyezkedni; Kiemelt célcsoportok: 25-30 év
közötti pályakezdő álláskeresők; alacsony iskolai végzettségű álláskeresők; tartós, legalább 6 hónapja

álláskeresők; gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérő
álláskeresők; 50 év feletti álláskeresők; közfoglalkoztatásból kilépők.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A projekt megvalósításának lehetőségét minden (akkor még öt) tagintézményünkre
elnyertük, ezek közül összesen négyben sikerült elindítani a képzéseket. Melyeket 44 fős induló és 40
fős záró létszámmal bonyolítottuk le az alábbiak szerint:
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Projekt megnevezése: Útravaló Ösztöndíj Program – Út a szakmához alprogram
Projekt azonosítószáma: UTR-17-USZ-2017-00034
Támogatási összeg: 450.000,Hatályba lépés: Elbírált kérelem.
Célja: Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak
elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.
Célcsoport: Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló
halmozottan hátrányos helyzetű / nevelésbe vett / utógondozói ellátásban részesülő / családba
fogadott / védelembe vett / ideiglenes hatállyal elhelyezett / utógondozott / hátrányos helyzetű – vagy
tovább futó ösztöndíjas – nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A pályázat jelenleg a hatályba léptetés szakaszában van.

Projekt megnevezése: Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek
Támogatási összeg: 21.610,- EURO

Hatályba lépés: 2016. szeptember 1.
Célja: A stratégiai partnerség fő célja, hogy erősítse az európai dimenziót az óvodákban és az
iskolákban, illetve hogy 21. századi készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a köznevelési
intézményeket. Ezáltal lehetőséget biztosítva többek között arra, hogy:
-

megismerhetővé váljon a külföldi köznevelési intézmények napi működése,

-

az intézmények ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket oszthassanak meg egymással,

-

a gyermekek, a pedagógusok és az intézmények nemzetközi kapcsolatokra tehessenek szert,

-

a gyermekek és a pedagógusok gyakorolják idegen-nyelv tudásukat, vagy új nyelvvel
ismerkedjenek meg.

Célcsoport: A pályázatokban kizárólag köznevelési intézmények (óvodák, általános iskolák,
gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy
középfokú művészeti iskolák) vehetnek részt.
Konzorciumi partnerek: Az Erasmus+ program segítségével Románia-Bákó és Csehország-Prága
tanintézményei vettek részt a projektben.
Eredmények: A pályázat megvalósításának végeredményeként a nyertes tagintézmény (Ceglédi SZC
Közgazdasági

és

Informatikai

Szakgimnáziuma)

2017.

november

4.

és

10.

között

egy

partnertalálkozót szervezett meg és bonyolított le.

Projekt megnevezése: Útravaló Ösztöndíj Program – Út a szakmához alprogram
Projekt azonosítószáma: UTR-16-USZ-2016-00066
Támogatási összeg: 590.000,Hatályba lépés: 2017. április 12.
Célja: Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak
elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.
Célcsoport: Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló
halmozottan hátrányos helyzetű / nevelésbe vett / utógondozói ellátásban részesülő / családba
fogadott / védelembe vett / ideiglenes hatállyal elhelyezett / utógondozott / hátrányos helyzetű – vagy
tovább futó ösztöndíjas – nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A Ceglédi Szakképzési Centrum Bem

József Műszaki Szakgimnáziuma és

Szakközépiskolája összesen 4 fő tanuló és 2 fő mentor sikeres pályázásával zárta a jelentkezést.

Projekt megnevezése: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Ceglédi szakképzési Centrum
épületein
Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00122
Támogatási összeg: 136.110.845.Hatályba lépés: 2017. június 19.
Célja: A projekt célja, hogy hazánk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi
teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje 13%-ot. A fejlesztések a
környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus rendszerek elterjedését szolgálnák,
így

támogatva

a

központi

költségvetési

szervek

meglévő

fosszilis

alapú

villamosenergia

felhasználásának megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges kiváltását. A támogatott
fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

Célcsoport: A projekt a Ceglédi Szakképzési Centrumhoz és ezáltal a centrum tagintézményeihez
tartozó épületek, fotovoltaikus rendszerekkel történő felszerelését célozza meg.
A fejlesztéssel érintett épületek:
-

Ceglédi Szakképzési Centrum
2700 Cegléd, malom tér 3. (HRSZ.: 5012/3)

-

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2700 Cegléd, Jászberényi út 2. (HRSZ.: 1034/5)

-

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma:
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32. (HRSZ.: 936)

-

Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:
2200 Monor, Ipar u. 2. (HRSZ.: 4915/6)

-

Ceglédi SZC

Unghváry László Kereskedelmi és

Vendéglátóipari

Szakgimnáziuma és

Szakközépiskolája:
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. (HRSZ.: 2657/4)
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A pályázat jelenleg a megvalósítás szakaszában van. Az előzetesen meghatározott
mérföldkövek teljesítési ütemszerűen zajlik.

Projekt megnevezése: Határtalanul! Program – „Dizájn dekorburkolatok, avagy a beton nem
csak szürke”
Projekt azonosítószáma: HAT-16-02-0049
Támogatási összeg: 1.143.000,Hatályba lépés: 2017. július 30.
Célja: A „Határtalanul” projektek átfogó célja a szakközépiskolai tanulók fejlesztése, illetve a partner
iskolák szoros kapcsolattartásának kialakítása, egymás emberi és szakmai támogatása, kulturális és
földrajzi sajátosságok megismerése / bemutatása.
Célcsoport: A pályázó tagintézmény szakközépiskolai tanulói.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A projektben résztvevő nyertes tagintézmény és a partneriskola (Ceglédi Szakképzési
Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Bányai János Műszaki
Szakközépiskola (Románia)) tanulói és szakoktatói színes beton térburkolatokat készítettek annak
bemutatására, hogy a beton nemcsak szürke lehet, hanem akár színes, dekorációs célokra is fel lehet
használni. Ezeket az elemeket az iskola udvarán további járdakialakításra használták fel.

Projekt megnevezése: Ceglédiek a Ceglédiekért
Támogatási összeg: 300.000,Hatályba lépés: 2017. október 3.
Célja: A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány célja a helyi együttműködések tovább erősítése az
Alapítvány támogatásával.
Célcsoport: A közérdekű feladatokat ellátó helyi intézmények.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A projektben résztvevő nyertes tagintézménynek (Ceglédi SZC Unghváry László
Kereskedelmi

és

Vendéglátóipari

Szakgimnáziuma

és

Szakközépiskolája)

felhasználásával lehetősége nyílt 2 db asztali számítógép beszerzésére.

a

támogatás

Projekt megnevezése: Pénziránytű program
Támogatási összeg: 115.000,Hatályba lépés: 2017. november 19.
Célja: A Pénziránytű Programok fókuszában elsődlegesen a középiskolásokat célzó pénzügyi
ismeretterjesztési programok állnak.
Célcsoport: A magyarországi általános- és középiskolai tanulók, valamint a pedagógusok képezik a
Program alapvető célcsoportját.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A projektben résztvevő nyertes tagintézmény (Ceglédi SZC Unghváry László
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) tanulói a Program
segítségével pénzügyi témájú tanórákon vehetnek részt, ezzel is külön felhívva a figyelmüket a
pénzügyi tudatosság fontosságára.

Projekt

megnevezése:

Határtalanul!

Program

–

„Hagyományos

bútorok

a

modern

lakberendezésben”
Projekt azonosítószáma: HAT-17-07-0038
Támogatási összeg: 994.000,Célja: A „Határtalanul” projektek átfogó célja a szakközépiskolai tanulók fejlesztése, illetve a partner
iskolák szoros kapcsolattartásának kialakítása, egymás emberi és szakmai támogatása, kulturális és
földrajzi sajátosságok megismerése / bemutatása.
Célcsoport: A pályázó tagintézmény szakközépiskolai tanulói.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A két iskola (Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája – Gábor Áron Iskolaközpont (Románia)) asztalos szakmát tanuló diákjai közösen
készítettek faliszekrényeket hagyományos, tájegységre jellemző motívumokkal. Ezeket a kisbútorokat
a későbbiekben jótékony célra ajánlották fel.

Projekt megnevezése: Határtalanul! Program – „Megújuló energiák hasznosítása”
Projekt azonosítószáma: HAT-15-07-0039
Támogatási összeg: 1.110.000,Célja: A „Határtalanul” projektek átfogó célja a szakközépiskolai tanulók fejlesztése, illetve a partner
iskolák szoros kapcsolattartásának kialakítása, egymás emberi és szakmai támogatása, kulturális és
földrajzi sajátosságok megismerése / bemutatása.
Célcsoport: A pályázó tagintézmény szakközépiskolai tanulói.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A projektben résztvevő nyertes tagintézmény és a partneriskola (Ceglédi Szakképzési
Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Bányai János Műszaki
Szakközépiskola (Románia)) tanulói és szakoktatói egy 24 cellás (12V-os feszültségű) napelemtáblát
hoztak létre. Mely segítségével a későbbiekben méréseket végeztek mindkét helyszínen annak
érdekében, hogy az adott területeken felméréseket végezhessenek a villamosenergia termelési
hatékonyság vizsgálata céljából.

Projekt megnevezése: Alkossunk közösem és jótékonyan - Festett sámlik óvodásoknak
Projekt azonosítószáma: HAT-17-02-2017-00181
Támogatási összeg: 1.312.896,Hatályba lépés: Szerződéskötés alatt
Célja: A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy
Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal / osztállyal rendelkező szakképző iskoláiban
tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása.
Célcsoport: A pályázó tagintézmény szakközépiskolai tanulói.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A pályázat jelenleg a szerződéskötés szakaszában van.

Projekt megnevezése: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése
Projekt azonosítószáma: VEKOP-8.6.3-16-2017-00009
Támogatási összeg: 270.000.000,Hatályba lépés: Hiánypótlás visszaküldve
Célja: A projekt célja a HÍD programban, illetve a szakképzésben tanulók alapkészségeinek
fejlesztése a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész
életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé
tétel érdekében.
Célcsoport: A projekt célcsoportjai a szakképzési centrumok és azok tagintézményeinek vezetői,
irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a
szakképző intézmények 14-24 év közötti tanulói (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is), a
HÍD programban tanulók és családjaik.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A pályázat jelenleg a döntéshozatal szakaszában van.

Projekt megnevezése: Idegen nyelvi készségek fejlesztése
Projekt azonosítószáma: VEKOP-8.5.1-17-2017-00007
Támogatási összeg: 312.500.000,Hatályba lépés: Hiánypótlás visszaküldve
Célja: A projekt célja, hogy a magyarországi lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt idegen
nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempontból releváns – így idegen nyelvi –
készségek megszerzésére. A program támogatja az idegen nyelvi készséggel nem, vagy alacsony
szintű készséggel rendelkező célcsoport számára szervezett képzések szintjétől a készséget
magasabb szintre fejlesztő célzott felnőttképzési programok elindítását.
Célcsoport: A program során a munkaképes korú, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló,
már nem tankötelezett fiatal felnőtt és / vagy legfeljebb középfokú végzettséggel vagy
szakképesítéssel rendelkező személyek alkotják a projekt alapvető célcsoportját.
Konzorciumi partnerek: Eredmények: A pályázat jelenleg a döntéshozatal szakaszában van.

