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A PROJEKT BEMUTATÁSA
1.1. Helyzetértékelés
Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen szó akár a képzett munkaerő
rendelkezésre állásáról a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértékéről, vagy a depriváltságot
mérő mutatókról. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a különféle gazdasági,
szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a térségekben
összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek
kedvezőtlen hatása tehát horizontálisan és összetett mechanizmusok révén érvényesül, így kezelése
is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, integrált megoldások keresésével és adaptálásával
valósulhat meg sikeresen.
Társadalom
A helyi társadalom összetétele és jellemzői már a nagyobb területi egységek (régiók, megyék,
járások) szintjén is nagy eltéréseket mutatnak, nem is beszélve a települések közötti, illetve azokon
belüli különbségekről. Már a szükséges szolgáltatások körét jelentősen alakító korösszetétel sem
tekinthető területileg homogénnek, de egyéb, keresletre kiható jellemzők tekintetében is tetten érhetők
az eltérések.
Környezet
A lakókörnyezethez, településhez, térséghez való kötődés, azaz a területi identitás erősítése minden
település, térség számára kiemelkedően fontos feladat. Ebben a táj, a természeti környezet éppúgy
megjelenik, mint a perspektívát jelentő gazdasági élet, vagy a kultúra tárgyiasult, műemlékekben,
népviseletben, a népi építészet hagyományaiban, intézményekben, rendezvényekben, vagy csak
szokásokban, hagyományokban, szemléletben megjelenő elemei. Bács-Kiskun megyét a turisztikai
attrakciók, kulturális programok, rendezvények, intézményes szolgáltatások szervezésében, a
tradicionális termékek előállításában és piacra juttatásában, a műemlékek, táji természeti értékek
védelmében is széleskörű, sikeres tevékenység jellemzi. Ennek értelmében a települési, térségi
(tájegységre, néprajzi egységre vonatkozó) identitás nemcsak jelen van, nemcsak jellemző a megye
szinte minden részegységére, hanem az itt élő emberek mindennapi döntéseit befolyásoló, alakító
tényezőt jelentenek. A megyét ebben az értelemben tehát egy hasznos és erőforrásként is
értelmezhető sokszínűség jellemzi, mely összerendezve, a teljes megyét átfogó kötődés tovább
erősítheti.
A civil szektor klasszikus szervezeteinek nevezhető alapítványok és egyesületek mellett az elmúlt
években új típusú nonprofit szervezetek jöttek létre és a szektor belső szerkezete is jelentősen
átalakult. Mint a legtöbb megyében Bács-Kiskunban is három fő területhez kötődnek a megye civil
szervezetei, az oktatás, a szabadidő és hobbi, valamint a sport területéhez, de a kulturális, és
szociális szervezetek jelenléte is jellemző a megyében. Nagyon alacsony a kutatással, a nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkozó szervezetnek száma. A települési hierarchia szerinti megoszlásnál általában
a megyeszékhely és a nagyobb városok dominanciája figyelhető meg.
Gazdaság
Az Európai Unió 2007-2013-as kohéziós pénzügyi támogatások alapján kialakított besorolása szerint
a megye térségében - a Dél Alföldi konvergencia régió részeként - a GDP/fő alapján mért fejlettség
nem éri el az EU átlag GDPjének a 75%-át. (lásd 1. melléklet). Ez a térség-kategória a 2014-2020-as
EU-s besorolásban a "kevésbé fejlett régiók" szintjének felel meg.
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Demográfia
Bács-Kiskun megye lakónépessége összhangban az ország egészére jellemző folyamatokkal az
elmúlt bő évtizedben folyamatos csökkenést mutat. A megyében a születések és halálozások
arányszámainak változása szorosan követi az országos trendeket. Az egyre rosszabb születési
arányszámok és a gyorsuló, fiatalabb korosztályokat érdemben magasabb arányban érintő migráció
eredményeként a megye öregségi indexe évről-évre, gyorsuló ütemben növekszik.
A munkanélküliek nemek, iskolai végzettség és gazdasági ágazatok szerinti megoszlása az országos
trendekkel összhangban alakul Bács-Kiskun megyében is. Foglalkoztatási szempontból a legrosszabb
helyzetben a hátrányos helyzetű, a közép- és nagyobb városoktól, illetve a közlekedési folyosóktól
távol lévő térségek alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalói vannak. Arányuk az
álláskeresők között a Bácsalmási, Jánoshalmai és Kunszentmiklósi kistérségben 50% körüli. A nemek
szerinti megoszlás a megye kistérségeiben arányos, a bácsalmási, jánoshalmai kistérségben enyhén
(47-49%), a bajai és kiskunmajsaiban pedig kissé erőteljesebben (46-45%) alulreprezentáltak a nők,
szemben a többivel, ahol kissé magasabb a férfiak (50-52%) aránya az álláskeresők között. A
pályakezdő munkanélküliek aránya a megye egésze és az egyes kistérségek esetében is szintén
szorosan követi az országos átlagot, az utóbbi tíz évben mindvégig a 7,5-9,5 %-os sávban mozgott.
Magyarország településszerkezetének egyik lényegi sajátossága, az aprófalvak (500 főnél kisebb
lélekszámú települések) valamint a kisfalvak (500 és 999 fő közötti lakosságszámmal rendelkező
települések) rendkívül magas aránya az összes település számához - 3.176 - viszonyítva. Az
aprófalvak száma 1.045, a kistelepüléseké 1.774. A két településtípus lakossága az összlakosság
mintegy 10 %-át teszi ki. A hátrányos helyzetű kistelepülések (1.017) minden a társadalmi hátrányokat
meghatározó dimenzió mentén (életképesség, elérhetőség, intézményi – egészségügy, oktatás,
szociális – ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdaság és közigazgatás) rosszabb helyzetűnek
mutatkoztak egy 2014-es kutatás szerint, mint a vidéki Magyarország egyéb vizsgált településtípusai.
A projekt Bács-Kiskun Megye 74 települését érinti, így a konzorciumok úgy kerültek kialakításra, hogy
a benne lévő települések egymással határosak.
Lakosságszám
Település/konzorciumi tagok

Járás
(KSH 2016.01.01.)

Soltvadkert – konzorciumvezető

Kiskőrösi

Tázlár

Kiskőrösi

Császártöltés

Kiskőrösi

Imrehegy

Kiskőrösi

7405
1803
2267
710

Soltvadkert: A település öregedési indexe kismértékű emelkedést mutat. A városban az infrastruktúra
100%-ban kiépült, és a 35 km-re levő autópályával kiváló lehetőség a beruházóknak. Soltvadkert
Város Önkormányzata döntésein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az esélyegyenlőség biztosítása
mellett a város valamennyi lakója számára, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú
kötelező feladatok ellátásán túl a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, társszervezetekkel,
civil szerződésekkel, egyesületekkel és alapítványokkal közösen (gyakorta azok anyagi támogatása
mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.
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Tázlár: A népesség fokozatosan csökkenő tendenciájú a természetes fogyás és elvándorlás
következtében. A lakosság természetes fogyása jellemző. A beköltözők kor és egzisztencia szerinti
összetétele, azonban több esetben nem túl kedvező a település számára: az elszegényedett városi
lakosok és a városból elköltöző nyugdíjasokból tevődik össze nagy részük. A térségi vándorlási
egyenleget több tényező is alakítja. A térség népességmegtartó képessége elsősorban az alap és
középfokú végzettségűek esetében igaz. A gazdálkodási kultúra és az ahhoz kapcsolódó borászat,
valamint a szolgáltató tevékenységek számukra megfelelő életkörülményt, sőt néhányuknak a
gazdasági felemelkedés lehetőségét is biztosítja. Ezzel szemben megállapítható, hogy a felsőfokú
végzettséget szerző lakosság számára a kistérség nem nyújt elég lehetőséget a helyben tartásukra.
Tipikus probléma, különösen a külterületeken, hogy a fiatalok elvándorolnak, hátrahagyva az időseket.
Császártöltés: a lakónépesség száma évente változó ütemben fogy. A népesség alakulását a
természetes népmozgalom, valamint a vándorlás befolyásolja. A lakosság korösszetétele jelentősen
átrendeződött, kedvezőtlenül alakul, a gyermek és fiatalkorúak száma csökken, az időskorúaké nő,
akiknek családtagjaik elvesztése miatt, vagy hozzátartozóik, gyermekeik városba történő költözésük
miatt nő az elmagányosodás és az izolálódás. A településen lévő lakóépületek nagy százalékban
összkomfortosak. A lakások szinte mindegyikében van vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz is. Az
energiaellátás minden lakásban megoldott. A közösségi élet nagy részének a Teleház, Közösségek
Háza, Sportcsarnok, Könyvtár biztosít helyet. A különböző kulturális műsorok, programok mellett
helyet ad a helyi egyesületeknek, kluboknak is. Segíti a civil szervezetek működését, a szabadidő
tartalmas, hasznos, egészséges eltöltését, a település természeti értékeinek megismerését, kulturális,
néprajzi, történelmi hagyományok bemutatását, a kézműves kultúra elsajátítását, a közösséget építő
magatartásformák kialakítását.
Imrehegy: a településen a lakosságon belül a gyermekek aránya évről évre kis mértékben emelkedett.
Az emelkedés ellenére azonban a természetes szaporodás negatív előjelű. A munkanélküliek aránya
növekvő tendenciát mutat. Imrehegyen a településre jellemző mezőgazdasági termelés miatt a
foglalkoztatás szezonális jellegű, magas az alkalmi munkát végzők száma. A nyilvántartott
munkanélküliekhez képest a pályakezdő álláskeresők aránya nem túl magas, bár a számuk, arányuk
évről évre lassan növekszik. A településen a közösségi élet nagy részének a Könyvtár, Információs és
Közösségi Hely biztosít lehetőséget. A különböző kulturális műsorok, programok mellett az önképzés
és önkifejezés fontos helyszíne. Különböző tanfolyamok, csoportok működnek az intézmény
keretében. De helyet ad a helyi kluboknak is. Nyilvános, közösségi internet-hozzáférést biztosít az
intézmény látogatói számára. Az intézmény segíti a civil szervezetek működését, a szabadidő
tartalmas, hasznos és egészséges eltöltését.

1.2. A projekt céljainak bemutatása
A projekt legfőbb célkitűzése – összhangban a Megalapozó dokumentum 1.1 pontjával, valamint az
igényfelmérő dokumentumokkal – hogy a konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő
közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek
önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.
A fő célkitűzésen keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:



a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni az
elvándorlást,
célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó”
hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása,
integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható
értékei minél gazdagabbá váljanak,
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célunk a jelenlegi civil aktivitásunk megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott
szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül,
célunk a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település lakosai
közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében.

A projekt megvalósítása során a Felhívás mellékleteként megjelenő „Közösségfejlesztési módszertani
útmutató” minden tevékenységének megvalósítását terveztük, mégpedig úgy, hogy a projekt
„Helyzetelemzés” szakaszát követő projektelemek konkrét szakmatartalmát nem határoztuk meg,
annak kialakítását a közösségre bízzuk, a települések közötti feladatmegosztást is civil szervezetekkel
egyeztetve alakítottuk ki. A szakmatartalom kialakításának lehetősége reményeink szerint növeli a
lakosok aktivitási hajlandóságát, valamint áttételesen az önbizalmukat, hiszen közvetlen beleszólási
lehetőségük lesz a helyi történésekbe és nem a mások által megszabott körülményeik alakítják a helyi
közösségi lehetőségeit.
Soltvadkert Város Önkormányzat Gazdasági Programjában 2014-2019 megjelenik a helyi identitás
erősítése, az elvándorlás megfékezése célkitűzésként. Mindegyik település Helyi Esélyegyenlőségi
Programjában is kiemelt célként jelenik meg, hogy a településeken biztosítani kell a gyermekeknek az
értelmes szabadidő eltöltésének lehetőségét. A projekt több olyan akciót (népismereti tábor,
tanulókörök, kiállítások, hagyományőrző programok, stb.) is tartalmaz, amely egyrészt ennek az
igének megfelel, másrészt korai életszakaszban arra nevelik a fiatalokat, hogy közösségben, a helyi
értékekre építve hasznosan tölthetik el az idejüket. A programok továbbá kiemelt problémaként jelöli
meg az idősek elszigetelődését és a kismamák elhelyezkedésének nehézségeit. Reményeink szerint
a közösségi aktivitás növekedése, a társadalmi felelősségvállalás erősödése, a személyközi
kapcsolatok szorosabbá válása, a hagyományok és ezen keresztül áttételesen az idősek tiszteletének
növekedése a projekt „mellékhatásaként” mérsékli ezeket a problémákat. Bízunk benne, hogy a
mélyebb személyes kapcsolatok javítják a kismamák elhelyezkedési lehetőségeit, továbbá arra
sarkallja a lakosok egy részét, hogy személyes segítségnyújtással, önkéntesen, szolidaritásból
segítsék a nehéz helyzetben lévő időseket.

1.3. A projekt célcsoportjának bemutatása
A projekt célcsoportja a jelen dokumentum 1.1. pontjában megjelölt települések közigazgatási határain
belül élő teljes lakossága, amely mindösszesen a KSH 2016. évi helységnévkönyve alapján 12 185 fő.
A célcsoport demográfiai adatait a jelen dokumentum 2. sz. mellékletében találhatóak.
A projekt kezdeti időszakában minden település direkt módon előzetes kommunikációt folytat a lehető
legszélesebb palettájú kommunikációs eszközökkel (nyomtatott és online sajtó, rádióműsorok,
plakátok a települési lakosok által leggyakrabban látogatott helyeken, szóró anyagok) a projekt
szakmai tartalmáról, valamint annak szellemiségéről. A többcsatornájú kommunikáció célja, hogy
eljusson az információ nyomtatott formában az idősekhez, akik a digitális világban nem igazodnak el,
az online kapcsolattal nem feltétlenül rendelkező hátrányos helyzetű társadalmi rétegekhez, valamint
a fiatalokhoz is, akik leginkább az online térben gyűjtik az információkat. A tevékenység célja kettős. A
több településszerkezetű konzorcium miatt előfordulhat, hogy a közösségfejlesztő kolléga nem helyi
lakos lesz. A személyes interjúk készítésénél fontosnak tartjuk, hogy az interjúalany az előzetes
tájékoztatásnak köszönhetően bizalommal fogadja a közösségfejlesztő kollégát az interjú készítése
során. Továbbá fontosnak tarjuk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy van beleszólása a helyi
közösségi ügyekbe, ezzel motiválva őket arra, hogy részt vegyenek a projekt megvalósításában,
aktivizáljuk őket a közösségi életre.
A közösségfejlesztési feladatokat ellátó kollégák kiválasztásakor elsődleges szempontként jelenik
meg, hogy olyan személyiséggel rendelkező kollégákat válasszunk, akik jellemzően bizalmat
ébresztenek az emberekben és bárkivel megtalálják a közös hangot, függetlenül attól, hogy az adott
személy milyen korcsoporthoz vagy társadalmi réteghez tartozik.
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A közösségi interjúkészítéskor a mintavétel elindításához szükséges lakosok kiválasztása során az
alábbi szempontok jelennek majd meg:


legyenek a mintában olyan személyek, akik a településen már korábban is aktívak voltak
közösségi tevékenységekben, széles körű kapcsolati hálóval, sok információval
rendelkezzenek a közösség tagjairól és azok igényeiről,
 az interjúalanyok kiválasztásakor törekszünk arra, hogy az interjúalanyok széles vertikumot
képviseljenek mind korcsoport, mind társadalmi réteg szempontjából, valamint a férfiak és a
nők aránya megközelítőleg azonosak legyenek.
A projekt teljes időszaka alatt olyan direkt és indirektív kommunikációt folytatunk majd a helyi
lakosokkal, amelyben egyrészt mindenki információhoz jut, másrészt egyértelművé válik számukra,
hogy valóban lehetőségük adódik a helyi ügyekbe való beleszólásba. A saját kulturális értékeik,
helytörténeti dokumentumaik és tárgyaik, hagyományaik a települési értékrendszer részét képezik,
gazdagítják azt.
A térség oktatási intézményrendszeri adottságaiból következő hátrányokat- a felsőfokú képzés
időszakára a fiatalok elhagyják lakóhelyüket -, valamint a kedvezőbb munkaerő-piaci adottsággal
rendelkező területek „agyelszívó” hatásában rejlő kockázatokat ösztönzőkkel kell ellensúlyozni.
A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában és gondozásában aktív szerepet játszó
nonprofit szervezetek, helyi önkéntesek, helyi lakosok kezdeményezéseit, fejlesztéseit fenntartóságot
célzó, dinamizáló eszközökkel kell támogatni, amelyre a jelen projekt megvalósítása biztosít fejlesztési
forrást. A közösségi munkamódból, a közös gondolkozás elindulásából, az új, személyes értékek
feltárásából adódóan várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül a helyi
lakosokkal való kapcsolati hálója.
A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyének, közösségek együttműködési
készségének és hajlandóságának növelése, személyközi kapcsolatainak erősítése, ugyanis a
társadalmi tőke a bizalom és együttműködés alapjain nő, ami a helyi gazdasági fejlődés és egyben az
elvándorlás csökkenésének az alapja. A lakókörnyezethez, településhez, térséghez való kötődés,
másként fogalmazva a területi identitás fontos területfejlesztési erőforrás.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA
2.1. A megvalósítandó tevékenységek bemutatása – önállóan támogatható, kötelezően
megvalósítandó tevékenységek

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Közösségi interjúk készítése
Soltvadkert Város Önkormányzat a
konzorciumi partnerekkel
együttműködésben
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 1. pontja szerint a projekt
első szakaszában szükséges a
közösségek részvételével megvalósuló
felmérés és tervezés.
A tevékenység célcsoportja a projektben
részt vevő települések teljes lakossága.
A tevékenység célja, hogy a projekt
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Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

megvalósításának további tematikáját a
projektgazda a lakossággal készített
interjúk alapján tervezhesse meg.
További célja, hogy a célcsoportot
bekapcsolódásra, a közösség, a helyi
társadalom életében történő cselekvésre
mozgósítsa.
A projekt keretében foglalkoztatott
szakmai vezető és közösségfejlesztő
felveszi a kapcsolatot a közösségek
vélhetően kezdeményezni akaró
„közösségi magjával” és ösztönzi,
valamint felkészíti őket arra, hogy
bekapcsolódjanak a közösségi interjúk
elkészítésének folyamatába. Közösségi
interjúk száma: 30 db.
A felhívásban meghatározott céloknak
megfelelő projekt elindításához
szükséges a helyi kezdeményezők,
önkéntesek hálózatának kialakítása,
melyhez meg kell szólítani személyesen
a vélhetően kezdeményezni akaró
lakosokat.
2018.03.01
2018.08.31
58 000

Közösségi beszélgetések
lebonyolítása
Soltvadkert Város Önkormányzat a
konzorciumi partnerekkel
együttműködésben
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 1. pontja szerint a projekt
első szakaszában szükséges a
közösségek részvételével megvalósuló
felmérés és tervezés.
A tevékenység célcsoportja a projektben
részt vevő települések teljes lakossága.
A tevékenység célja, hogy a projekt
megvalósításának további tematikáját a
projektgazda a lakossággal közösségi
beszélgetései alapján tervezhesse meg.
További célja, hogy a célcsoportot
bekapcsolódásra, a közösség, a helyi
társadalom életében történő cselekvésre
mozgósítsa.
A közösségi interjúk során mozgósított
„központi mag” tagjai beszámolnak a
közösségi beszélgetésen részvevő
lakosoknak az interjúztatás során
szerzett tapasztalatokat, információkat.
A feltárt információk alapján a közösség
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Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

priorizálja azokat a közösségi
kérdéseket, amelyek a legfontosabbak a
közösség életében, így megszülethet a
terv, amely mentén megkezdődhetnek a
további közösségfejlesztési
tevékenységek. Közösségi
beszélgetések száma: 12 db.
A felhívásban meghatározott céloknak
megfelelő projekt elindításához
szükséges a helyi kezdeményezők,
önkéntesek tapasztalatainak közösségi
szinten történő megvitatása.
2018.09.01.
2018.10.31.
80 000

Közösségi felmérés
Soltvadkert Város Önkormányzat a
konzorciumi partnerekkel
együttműködésben
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 1. pontja szerint a projekt
első szakaszában szükséges a
közösségek részvételével megvalósuló
felmérés és tervezés.
A tevékenység célcsoportja a projektben
részt vevő települések teljes lakossága.
A tevékenység célja, hogy a projekt
megvalósításának további tematikáját a
projektgazda a lakossággal közösségi
beszélgetései alapján tervezhesse meg.
További célja, hogy a célcsoportot
bekapcsolódásra, a közösség, a helyi
társadalom életében történő cselekvésre
mozgósítsa.
A közösségi felmérés során a közösségi
interjúk és a közösségi beszélgetések
során feltárt közösségi igények
szélesebb körben történő megvitatása
zajlik kérdőíves megkeresésekkel.
A cselekvési terv csak úgy alakítható ki
ténylegesen a lakossági igényeknek
megfelelően, ha az érintettek minél
szélesebb körét vonjuk be a folyamatba.
2018.11.01
2018.12.31
278 000
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Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Helyi cselekvési terv elkészítése
Soltvadkert Község Önkormányzat a
konzorciumi partnerekkel
együttműködésben
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 1. pontja szerint a projekt
első szakaszában szükséges a
közösségek részvételével megvalósuló
felmérés és tervezés.
A tevékenység célcsoportja a projektben
részt vevő települések teljes lakossága.
A tevékenység célja, hogy a közösségi
interjúk és közösségi beszélgetésben
létrejövő Kommunikáció és partnerségek
eredményeként készüljön egy
összefoglaló dokumentum a további
közösségfejlesztési folyamat
tervezetéről.
A tevékenység során létrejön egy 4 évre
szóló tervdokumentum, amely rögzíti a
közösségi felmérések alapján felmerülő
legfontosabb közösségi igényeket és
olyan egymásra épülő tevékenységeket
tervez, amely az igényekre válaszul
szolgálhatnak.
A közösségfejlesztési folyamatok
kulcsmomentuma a partnerségek
építése. A közös cél, a közös feladat
erősíti a személyes kapcsolatokat a
célcsoport között.
2019.01.01.
2019.02.28.
222 000

Helyi hagyományok feltárása
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 2. pontja szerint
szükséges a projekt által érintett térség
közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele.
A tevékenység célcsoportja a projektben
részt vevő települések teljes lakossága.
A tevékenység célja, hogy a lakosság
képet kapjon régi hagyományokról és
ennek a tudásnak a birtokában
újjáéleszthessék, szélesebb körben
elterjeszthessék azokat.
A naptári, természeti, mezőgazdasági
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Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége

tevékenységekhez kapcsolódó és
egyházi ünnepekhez kötődő
hagyományos közösségi
tevékenységek, ünnepi rítusok feltárása
interjúztatással, levéltári iratanyagokból
és közzététele minden lakos által
elérhető platformon.
Az ünnepek erősítik az adott személy
összetartozás iránti igényét, területi
identitását, közösségi kapcsolatait, így
kiemelten fontos, hogy a helyi lakosok
ismerjék a hagyományos ünnepeket és
részt is vegyenek az ünnepekhez
kapcsolódó rendezvényeken, vagy akár
maguk szervezzék azokat.
2019.03.01
2020.02.28.
424 000

Helyi hagyományok feltárása
Imrehegy Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 2. pontja szerint
szükséges a projekt által érintett térség
közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele.
A tevékenység célcsoportja a projektben
részt vevő települések teljes lakossága.
A tevékenység célja, hogy a lakosság
képet kapjon régi hagyományokról és
ennek a tudásnak a birtokában
újjáéleszthessék, szélesebb körben
elterjeszthessék azokat.
A naptári, természeti, mezőgazdasági
tevékenységekhez kapcsolódó és
egyházi ünnepekhez kötődő
hagyományos közösségi
tevékenységek, ünnepi rítusok feltárása
interjúztatással, levéltári iratanyagokból
és közzététele minden lakos által
elérhető platformon.
Az ünnepek erősítik az adott személy
összetartozás iránti igényét, területi
identitását, közösségi kapcsolatait, így
kiemelten fontos, hogy a helyi lakosok
ismerjék a hagyományos ünnepeket és
részt is vegyenek az ünnepekhez
kapcsolódó rendezvényeken, vagy akár
maguk szervezzék azokat.
2019.03.01
2019.08.30.
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Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

150 000

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Közösségi eredmények bemutatása
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 5. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamatról információs pont kialakítása.
A tevékenység célcsoportja a projektben
részt vevő települések teljes lakossága,
közművelődési, kulturális szakemberei.
A tevékenység célja, hogy a projekt
folyamatairól, eredményeiről minél
szélesebb körben informálódhassanak
az érintettek.
A tevékenység keretein belül a központi
mag tagjai és a projekt szakmai
megvalósítói cikkeket írnak, amelyeket
képekkel illusztrálnak a
konzorciumvezető honlapján a projekt
keretében lezajló tevékenységekről. A
résztvevő településeken hirdetőtáblák
kerülnek elhelyezésre. A települések
arculatát roll-upokon kívánjuk
megjeleníteni.
A szélesebb részvételi kör
kialakításához szükséges, hogy
mindenki értesülhessen a projekt
folyamatairól, azok is, akik egy-egy
programon nem vettek részt, mert a
pozitív híradás növelheti a résztvevők
számát.
2018.03.01
2021.02.28.
575 000

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Közösségek szomszédolása
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenyég célcsoportja a
konzorciumban részt vevő települések
lakossága.
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Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

A tevékenység során szomszédünnepet
tervezünk,
melynek
keretében
a
konzorciumban részt vevő települések
csapatai a településük helyi értékeit
bemutatják, a településre jellemző helyi
termékeket kóstoltatják a rendezvényen
részt vevő vendégeknek, és közben
kapcsolatokat, barátokat szereznek,
közösséget építenek.
A helyi közösség épüléséhez és a helyi
identitás megerősítéséhez
elengedhetetlen, hogy alkalmat
teremtsünk arra, hogy a közösség tagjai
kötetlen keretek között találkozhassanak
és ismerhessék meg a közösség
sokszínűségét és annak értékeit.
2019.08.01
2020.10.31
1 772 000

Közösségek szomszédolása
Császártöltés Község Önkormányzata
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenyég célcsoportja a
konzorciumban részt vevő települések
lakossága.
A tevékenység során szomszédünnepet
tervezünk,
melynek
keretében
a
konzorciumban részt vevő települések
csapatai a településük helyi értékeit
bemutatják, a településre jellemző helyi
termékeket kóstoltatják a rendezvényen
részt vevő vendégeknek, és közben
kapcsolatokat, barátokat szereznek,
közösséget építenek.
A helyi közösség épüléséhez és a helyi
identitás megerősítéséhez
elengedhetetlen, hogy alkalmat
teremtsünk arra, hogy a közösség tagjai
kötetlen keretek között találkozhassanak
és ismerhessék meg a közösség
sokszínűségét és annak értékeit.
2020.08.10
2020.12.31
1 613 000
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Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Közösségi kiállítás szervezése
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy egyrészt a saját
értékeik megmutatásán keresztül
növekedjen önbecsülésük, helyi
identitástudatuk, másrészt a kiállító
tárgyak összeállítása serkentik a
közösség tagjai között lévő személyes
kapcsolatokat. Továbbá a kiállítás
megtekintése a helyi lakosok által
mélyebb ismeretet ad arról a helyben
lévőknek, hogy milyen kulturális értékek
lehetőek fel a közvetlen környezetükben.
A helyi kultúrára, helytörténetre,
tradícióra, egyéni vagy közösségi
teljesítményre, természeti és társadalmi
értékekre építő kiállítás megszervezése
1 alkalommal.
A tevékenység indikálhat a
közösségfejlesztési tevékenységben
szélesebb részvételi kört, továbbá a
kiállítások megszervezése és
megtekintése erősíti a térségi identitást.
2019.05.01.
2021.02.08.
430 000

Közösségi kiállítás szervezése
Császártöltés Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy egyrészt a saját
értékeik megmutatásán keresztül
növekedjen önbecsülésük, helyi
identitástudatuk, másrészt a kiállító
tárgyak összeállítása serkentik a
közösség tagjai között lévő személyes
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Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült

kapcsolatokat. Továbbá a kiállítás
megtekintése a helyi lakosok által
mélyebb ismeretet ad arról a helyben
lévőknek, hogy milyen kulturális értékek
lehetőek fel a közvetlen környezetükben.
A helyi kultúrára, helytörténetre,
tradícióra, egyéni vagy közösségi
teljesítményre, természeti és társadalmi
értékekre építő kiállítás megszervezése
1 alkalommal.
A tevékenység indikálhat a
közösségfejlesztési tevékenységben
szélesebb részvételi kört, továbbá a
kiállítások megszervezése és
megtekintése erősíti a térségi identitást.
2019.07.01.
2020.08.31.
200 000

Közösségi kiállítás szervezése
Imrehegy Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy egyrészt a saját
értékeik megmutatásán keresztül
növekedjen önbecsülésük, helyi
identitástudatuk, másrészt a kiállító
tárgyak összeállítása serkentik a
közösség tagjai között lévő személyes
kapcsolatokat. Továbbá a kiállítás
megtekintése a helyi lakosok által
mélyebb ismeretet ad arról a helyben
lévőknek, hogy milyen kulturális értékek
lehetőek fel a közvetlen környezetükben.
A helyi kultúrára, helytörténetre,
tradícióra, egyéni vagy közösségi
teljesítményre, természeti és társadalmi
értékekre építő kiállítás megszervezése
1 alkalommal.
A tevékenység indikálhat a
közösségfejlesztési tevékenységben
szélesebb részvételi kört, továbbá a
kiállítások megszervezése és
megtekintése erősíti a térségi identitást.
2019.07.01.
2020.08.31.
250 000
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költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Közösségi kiállítás szervezése
Tázlár Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy egyrészt a saját
értékeik megmutatásán keresztül
növekedjen önbecsülésük, helyi
identitástudatuk, másrészt a kiállító
tárgyak összeállítása serkentik a
közösség tagjai között lévő személyes
kapcsolatokat. Továbbá a kiállítás
megtekintése a helyi lakosok által
mélyebb ismeretet ad arról a helyben
lévőknek, hogy milyen kulturális értékek
lehetőek fel a közvetlen környezetükben.
A helyi kultúrára, helytörténetre,
tradícióra, egyéni vagy közösségi
teljesítményre, természeti és társadalmi
értékekre építő kiállítás megszervezése
1 alkalommal.
A tevékenység indikálhat a
közösségfejlesztési tevékenységben
szélesebb részvételi kört, továbbá a
kiállítások megszervezése és
megtekintése erősíti a térségi identitást.
2019.04.01.
2020.12.31.
120 000

Tankatalógus készítése
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy a korábban rejtett
kulturális értékeket, helyi tudást,
hozzáértést, tapasztalatot rendszerbe
foglaljuk és nyilvánosságra hozzuk,
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Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

annak érdekében, hogy a helyi
gazdaságfejlesztés ennek a tudásnak a
birtokában szerveződjön a
későbbiekben. Továbbá, az azonos
érdeklődési körrel, tudással rendelkezők
tudomást szerezhetnek egymásról,
amely új együttműködéseket,
mikroközösségeket generálhat.
A tevékenység során felvesszük a
kapcsolatot a lakossággal és a feltárt
kulturális értékeket, helyi tudást,
hozzáértést rendszerezzük oly módon,
hogy az érintettek nevei is szerepeljenek
az adott témakörök mellet, ezzel
lehetőséget biztosítva új tanulókörök,
hobbi-körök és egyéb klubok
kialakulására.
A közösség- és helyi identitást erősítő
folyamatba fontos olyan
programelemeket beépíteni, amellyel a
helyben élők kerülnek a közgondolkodás
középpontjába, nyilvánosságra kerülnek
rejtett értékek, amelyek növelik az
önbizalmat egyéni és közösségi szinten
is.
2019.03.01
2019.05.31.
754 000

Tankatalógus készítése
Császártöltés Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy a korábban rejtett
kulturális értékeket, helyi tudást,
hozzáértést, tapasztalatot rendszerbe
foglaljuk és nyilvánosságra hozzuk,
annak érdekében, hogy a helyi
gazdaságfejlesztés ennek a tudásnak a
birtokában szerveződjön a
későbbiekben. Továbbá, az azonos
érdeklődési körrel, tudással rendelkezők
tudomást szerezhetnek egymásról,
amely új együttműködéseket,
mikroközösségeket generálhat.
A tevékenység során felvesszük a
kapcsolatot a lakossággal és a feltárt
kulturális értékeket, helyi tudást,
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Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

hozzáértést rendszerezzük oly módon,
hogy az érintettek nevei is szerepeljenek
az adott témakörök mellet, ezzel
lehetőséget biztosítva új tanulókörök,
hobbi-körök és egyéb klubok
kialakulására.
A közösség- és helyi identitást erősítő
folyamatba fontos olyan
programelemeket beépíteni, amellyel a
helyben élők kerülnek a közgondolkodás
középpontjába, nyilvánosságra kerülnek
rejtett értékek, amelyek növelik az
önbizalmat egyéni és közösségi szinten
is.
2019.03.01
2019.03.31.
0

Tankatalógus készítése
Imrehegy Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy a korábban rejtett
kulturális értékeket, helyi tudást,
hozzáértést, tapasztalatot rendszerbe
foglaljuk és nyilvánosságra hozzuk,
annak érdekében, hogy a helyi
gazdaságfejlesztés ennek a tudásnak a
birtokában szerveződjön a
későbbiekben. Továbbá, az azonos
érdeklődési körrel, tudással rendelkezők
tudomást szerezhetnek egymásról,
amely új együttműködéseket,
mikroközösségeket generálhat.
A tevékenység során felvesszük a
kapcsolatot a lakossággal és a feltárt
kulturális értékeket, helyi tudást,
hozzáértést rendszerezzük oly módon,
hogy az érintettek nevei is szerepeljenek
az adott témakörök mellet, ezzel
lehetőséget biztosítva új tanulókörök,
hobbi-körök és egyéb klubok
kialakulására.
A közösség- és helyi identitást erősítő
folyamatba fontos olyan
programelemeket beépíteni, amellyel a
helyben élők kerülnek a közgondolkodás
középpontjába, nyilvánosságra kerülnek
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Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

rejtett értékek, amelyek növelik az
önbizalmat egyéni és közösségi szinten
is.
2019.03.01
2019.03.31.
0

Tankatalógus készítése
Tázlár Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy a korábban rejtett
kulturális értékeket, helyi tudást,
hozzáértést, tapasztalatot rendszerbe
foglaljuk és nyilvánosságra hozzuk,
annak érdekében, hogy a helyi
gazdaságfejlesztés ennek a tudásnak a
birtokában szerveződjön a
későbbiekben. Továbbá, az azonos
érdeklődési körrel, tudással rendelkezők
tudomást szerezhetnek egymásról,
amely új együttműködéseket,
mikroközösségeket generálhat.
A tevékenység során felvesszük a
kapcsolatot a lakossággal és a feltárt
kulturális értékeket, helyi tudást,
hozzáértést rendszerezzük oly módon,
hogy az érintettek nevei is szerepeljenek
az adott témakörök mellet, ezzel
lehetőséget biztosítva új tanulókörök,
hobbi-körök és egyéb klubok
kialakulására.
A közösség- és helyi identitást erősítő
folyamatba fontos olyan
programelemeket beépíteni, amellyel a
helyben élők kerülnek a közgondolkodás
középpontjába, nyilvánosságra kerülnek
rejtett értékek, amelyek növelik az
önbizalmat egyéni és közösségi szinten
is.
2019.03.01
2019.03.31.
0
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Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Helyi értékfeltárás - értékőrzés
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy a helyben elérhető,
kihasználatlan értékeket, helyi tudást,
dokumentáljuk, rendszerbe foglaljuk és
nyilvánosságra hozzuk, annak
érdekében, hogy a helyi
gazdaságfejlesztés ennek a tudásnak a
birtokában szerveződjön a
későbbiekben.
A tevékenység során felvesszük a
kapcsolatot a lakossággal és a feltárt
értékeket közzétesszük.
A közösségek kialakulásához,
fejlődéséhez szükség van olyan
tematikusan felépített tevékenységekre,
amelyek alkalmat teremtenek a
közösség tagjainak a közös munkára. A
közös cél elérése a közös munka
eredményeként erősíti a személyközi
kapcsolatokat és a közösség építése
iránti elkötelezettséget.
2019.03.01
2020.12.31.
310 800

Falukönyv, kalendárium
Imrehegy Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy elinduljanak a
közösségi mozgások a településen egy
helyi kiadvány ürügyén. Ez elősegíti a
helyi identitás és a közösséghez való
tartozás erősödését, a közösség
fontosságának felismerését és fejleszti a
közösségi együttműködéseket.
A tevékenység során létrejön egy olyan
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Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

kiadvány, amely naplószerűen
megörökíti a közelmúlt eseményeit. A
naplót a helyi lakosok írásai alkotják
majd.
A közösségek kialakulásához,
fejlődéséhez szükség van olyan
tematikusan felépített tevékenységekre,
amelyek alkalmat teremtenek a
közösség tagjainak a közös munkára. A
közös cél elérése a közös munka
eredményeként erősíti a személyközi
kapcsolatokat és a közösség építése
iránti elkötelezettséget.
2019.03.01
2019.12.31
409 000

Falukönyv, kalendárium
Tázlár Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy elinduljanak a
közösségi mozgások a településen egy
helyi kiadvány ürügyén. Ez elősegíti a
helyi identitás és a közösséghez való
tartozás erősödését, a közösség
fontosságának felismerését és fejleszti a
közösségi együttműködéseket.
A tevékenység során létrejön egy olyan
kiadvány, amely naplószerűen
megörökíti a közelmúlt eseményeit. A
naplót a helyi lakosok írásai alkotják
majd.
A közösségek kialakulásához,
fejlődéséhez szükség van olyan
tematikusan felépített tevékenységekre,
amelyek alkalmat teremtenek a
közösség tagjainak a közös munkára. A
közös cél elérése a közös munka
eredményeként erősíti a személyközi
kapcsolatokat és a közösség építése
iránti elkötelezettséget.
2020.03.01
2020.12.31
210 000
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Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Helyismereti, helytörténeti
dokumentumok gyűjtése, feltárása
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 2. pontja szerint
szükséges a projekt által érintett térség
közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, a helyi identitás erősítése
azáltal, hogy a helyi lakosság számára
hozzáférhetővé válnak a helytörténeti
dokumentumok ismeretanyagai.
A tevékenység során közművelődési
szakemberek, kutatók feltárják a terület
történelmi előzményeit, természeti
viszonyait, gazdasági történetét,
társadalmi szerkezettel, művészettel,
társadalmi szerkezettel kapcsolatos
információit és az információk
elérhetőségét biztosítják a lakosság
részére.
Az identitás megerősítésének egyik
kulcsa a múlt és a helyi értékek
ismerete. Fontos, hogy a lakosság minél
több információval rendelkezzen az
életteréről és ezzel erősödjön a lokális
kötődése.
2019.03.01
2020.12.31.
2 090 000

Helyismereti, helytörténeti
dokumentumok gyűjtése, feltárása
Tázlár Község Önkormányzata
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 2. pontja szerint
szükséges a projekt által érintett térség
közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, a helyi identitás erősítése
azáltal, hogy a helyi lakosság számára
hozzáférhetővé válnak a helytörténeti
dokumentumok ismeretanyagai.
A tevékenység során közművelődési
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Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a Felhívásban meghatározott

szakemberek, kutatók feltárják a terület
történelmi előzményeit, természeti
viszonyait, gazdasági történetét,
társadalmi szerkezettel, művészettel,
társadalmi szerkezettel kapcsolatos
információit és az információk
elérhetőségét biztosítják a lakosság
részére.
Az identitás megerősítésének egyik
kulcsa a múlt és a helyi értékek
ismerete. Fontos, hogy a lakosság minél
több információval rendelkezzen az
életteréről és ezzel erősödjön a lokális
kötődése.
2019.03.01
2019.11.30.
40 000

Helyi szellemi, kulturális örökség
feltárása
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 2. pontja szerint
szükséges a projekt által érintett térség
közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, a helyi kulturális örökség
megismertetése a helyi lakosokkal.
A tevékenység során kutató, kulturális
szakemberek felkutatják, feltárják,
dokumentálják és ezen keresztül
mindenki számára hozzáférhetővé teszik
a helyi kulturális örökséget.
Az identitás megerősítésének egyik
kulcsa a múlt és a helyi értékek
ismerete. Fontos, hogy a lakosság minél
több információval rendelkezzen az
életteréről és ezzel erősödjön a lokális
kötődése.
2019.03.01
2021.02.28.
536 000

Helyi szellemi, kulturális örökség
feltárása
Császártöltés Község Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
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támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 2. pontja szerint
szükséges a projekt által érintett térség
közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, a helyi kulturális örökség
megismertetése a helyi lakosokkal.
A tevékenység során kutató, kulturális
szakemberek felkutatják, feltárják,
dokumentálják és ezen keresztül
mindenki számára hozzáférhetővé teszik
a helyi kulturális örökséget.
Az identitás megerősítésének egyik
kulcsa a múlt és a helyi értékek
ismerete. Fontos, hogy a lakosság minél
több információval rendelkezzen az
életteréről és ezzel erősödjön a lokális
kötődése.
2019.03.01
2020.08.31.
1 406 375

Tanulókörök
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja a közös érdeklődési körrel
rendelkező lakosok közös időtöltésére
lehetőséget biztosítani. Továbbá a
tanulókörök hozzásegítik az érintetteket,
hogy a helyi tudás és tapasztalat
megosztásával fejlődjön a tudatosság és
az aktivitás.
A tevékenység során a tankatalógus
alapján, ha elegendő (7-12 fő)
jelentkezik egy-egy tanulókörre, akkor
megszervezzük összejöveteleiket.
A tapasztalatok alapján elmondható,
hogy rendszerint adott településeken
sok azonos érdeklődési körrel, tudással
rendelkező személy lehet, azonban sok
esetben nem tudnak egymásról, ill. nincs
lehetőségük szervezett keretek között
találkozni. A tevékenység erre az
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Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

igényre reagál.
2019.06.01
2021.02.28
627 760

Tanulókörök
Császártöltés Község Önkormányzata
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja a közös érdeklődési körrel
rendelkező lakosok közös időtöltésére
lehetőséget biztosítani. Továbbá a
tanulókörök hozzásegítik az érintetteket,
hogy a helyi tudás és tapasztalat
megosztásával fejlődjön a tudatosság és
az aktivitás.
A tevékenység során a tankatalógus
alapján, ha elegendő (7-12 fő)
jelentkezik egy-egy tanulókörre, akkor
megszervezzük összejöveteleiket.
A tapasztalatok alapján elmondható,
hogy rendszerint adott településeken
sok azonos érdeklődési körrel, tudással
rendelkező személy lehet, azonban sok
esetben nem tudnak egymásról, ill. nincs
lehetőségük szervezett keretek között
találkozni. A tevékenység erre az
igényre reagál.
2019.04.01
2021.02.28
292 321

Tanulókörök
Tázlár Község Önkormányzata
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja a közös érdeklődési körrel
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Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége

rendelkező lakosok közös időtöltésére
lehetőséget biztosítani. Továbbá a
tanulókörök hozzásegítik az érintetteket,
hogy a helyi tudás és tapasztalat
megosztásával fejlődjön a tudatosság és
az aktivitás.
A tevékenység során a tankatalógus
alapján, ha elegendő (7-12 fő)
jelentkezik egy-egy tanulókörre, akkor
megszervezzük összejöveteleiket.
A tapasztalatok alapján elmondható,
hogy rendszerint adott településeken
sok azonos érdeklődési körrel, tudással
rendelkező személy lehet, azonban sok
esetben nem tudnak egymásról, ill. nincs
lehetőségük szervezett keretek között
találkozni. A tevékenység erre az
igényre reagál.
2019.04.01
2021.02.28
634 000

Tanulókörök
Imrehegy Község Önkormányzata
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja a közös érdeklődési körrel
rendelkező lakosok közös időtöltésére
lehetőséget biztosítani. Továbbá a
tanulókörök hozzásegítik az érintetteket,
hogy a helyi tudás és tapasztalat
megosztásával fejlődjön a tudatosság és
az aktivitás.
A tevékenység során a tankatalógus
alapján, ha elegendő (7-12 fő)
jelentkezik egy-egy tanulókörre, akkor
megszervezzük összejöveteleiket.
A tapasztalatok alapján elmondható,
hogy rendszerint adott településeken
sok azonos érdeklődési körrel, tudással
rendelkező személy lehet, azonban sok
esetben nem tudnak egymásról, ill. nincs
lehetőségük szervezett keretek között
találkozni. A tevékenység erre az
igényre reagál.
2019.04.01
2021.02.28
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Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

200 000

Tevékenység neve

Helyi nyilvánosság fejlesztése
Soltvadkert Város Önkormányzat a
konzorciumi partnerekkel
együttműködésben
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a
konzorcium teljes területére
vonatkozóan a helyi lakosok. Célja, hogy
a helyiek lehetőséget kapjanak a
véleménycserére, valamint az
információkhoz jutáshoz.
A tevékenység során az alábbi
fórumokat kívánjuk megteremteni a
konzorciumi partnerek mindegyikénél
külön-külön:
 honlap fejlesztés
 hirdetőtáblák kihelyezése
A helyiek akkor aktivizálhatók leginkább
helyi ügyekbe való bevonásra, ha úgy
érzékelik, hogy a helyi döntésekbe
valódi beleszólási lehetőségeik vannak.
Ez segíti a társadalmi szerepvállalás és
a helyi identitás erősödését.
2019.03.01
2021.02.28
1 022 200

Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Részvételi fórumok szervezése
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy egy-egy konkrét
helyi ügyet érintően lehetőséget
biztosítson a lakosságnak az adott
témakor megvitatására.
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Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

A tevékenység során részvételi fórumot
szervezünk 8 alkalommal, melynek
keretein belül a helyi ügyek
megtárgyalásán túl a helyi lakosok
segítségével felülvizsgáljuk a Helyi
Esélyegyenlőségi Programjainkat, az
1997 évi CXL tv. 77§ szerinti
közművelődési rendeletet és egyéb
stratégiai dokumentumokat.
A helyiek akkor aktivizálhatók leginkább
helyi ügyekbe való bevonásra, ha úgy
érzékelik, hogy a helyi döntésekbe
valódi beleszólási lehetőségeik vannak.
Ez segíti a társadalmi szerepvállalás és
a helyi identitás erősödését.
2019.03.01
2021.02.28
354 000

Részvételi fórumok szervezése
Császártöltés Község Önkormányzata
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy egy-egy konkrét
helyi ügyet érintően lehetőséget
biztosítson a lakosságnak az adott
témakor megvitatására.
A tevékenység során részvételi fórumot
szervezünk 8 alkalommal, melynek
keretein belül a helyi ügyek
megtárgyalásán túl a helyi lakosok
segítségével felülvizsgáljuk a Helyi
Esélyegyenlőségi Programjainkat, az
1997 évi CXL tv. 77§ szerinti
közművelődési rendeletet és egyéb
stratégiai dokumentumokat.
A helyiek akkor aktivizálhatók leginkább
helyi ügyekbe való bevonásra, ha úgy
érzékelik, hogy a helyi döntésekbe
valódi beleszólási lehetőségeik vannak.
Ez segíti a társadalmi szerepvállalás és
a helyi identitás erősödését.
2019.03.01
2021.02.28
0
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Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Részvételi fórumok szervezése
Tázlár Község Önkormányzata
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy egy-egy konkrét
helyi ügyet érintően lehetőséget
biztosítson a lakosságnak az adott
témakor megvitatására.
A tevékenység során részvételi fórumot
szervezünk 8 alkalommal, melynek
keretein belül a helyi ügyek
megtárgyalásán túl a helyi lakosok
segítségével felülvizsgáljuk a Helyi
Esélyegyenlőségi Programjainkat, az
1997 évi CXL tv. 77§ szerinti
közművelődési rendeletet és egyéb
stratégiai dokumentumokat.
A helyiek akkor aktivizálhatók leginkább
helyi ügyekbe való bevonásra, ha úgy
érzékelik, hogy a helyi döntésekbe
valódi beleszólási lehetőségeik vannak.
Ez segíti a társadalmi szerepvállalás és
a helyi identitás erősödését.
2019.03.01
2021.02.28
170 000

Részvételi fórumok szervezése
Imrehegy Község Önkormányzata
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat során a közösség
együttműködését dinamizáló közösségi
programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, hogy egy-egy konkrét
helyi ügyet érintően lehetőséget
biztosítson a lakosságnak az adott
témakor megvitatására.
A tevékenység során részvételi fórumot
szervezünk 8 alkalommal, melynek
keretein belül a helyi ügyek
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Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

megtárgyalásán túl a helyi lakosok
segítségével felülvizsgáljuk a Helyi
Esélyegyenlőségi Programjainkat, az
1997 évi CXL tv. 77§ szerinti
közművelődési rendeletet és egyéb
stratégiai dokumentumokat.
A helyiek akkor aktivizálhatók leginkább
helyi ügyekbe való bevonásra, ha úgy
érzékelik, hogy a helyi döntésekbe
valódi beleszólási lehetőségeik vannak.
Ez segíti a társadalmi szerepvállalás és
a helyi identitás erősödését.
2019.03.01
2021.02.28
0

Közösségfejlesztő képzések
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 6. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat szakmai minőségének
biztosítása.
A tevékenység célcsoportja a projekt
szakmai vezetője, közösségfejlesztője
és egy kulturális intézmény kulturális
szakembere. Célja, hogy ezek a
szakemberek a közösségfejlesztési
folyamatok megvalósítására felkészült
szakemberekké váljanak.
A tevékenység során 3 fő (szakmai
vezető, közösségfejlesztő, kulturális
szakember) részt veszegy 120 órás
közösségfejlesztés témájú szakmai
továbbképzési programon.
A pályázat keretében foglalkoztatott
kollégák professzionalistásának
erősítése.
2018.03.01
2019.03.01
294 000

Információs pont létrehozása
Minden konzorciumi partner
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 5. pontja szerint
szükséges közösségi információs pont
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Tevékenység célja, célcsoportja
Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

kialakítása.
A tevékenység célcsoportja a helyi
lakosok. Célja, tájékoztatás.
A tevékenység során település
honlapján adatfeltöltés és közösségi
térben hirdetőfal elhelyezése.
Az informatika fejlődése szükségessé
teszi, hogy interneten is elérhetővé
váljanak a lakosságot érintő információk.
Ez segíti az információ továbbítás
módjának bővítését mely növeli a
társadalmi szerepvállalást.
2018.03.01
2021.02.28
799 000

Népismereti táborok szervezése
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 3. pontja szerint szükséges
a közösségfejlesztési folyamat során a
közösség együttműködését dinamizáló
közösségi programok lebonyolítása.
A tevékenység célcsoportja a konzorcium
teljes területén élő helyi iskolás gyermekek.
Célja, hogy fiatal korban is közösségi
aktivitásra neveljük a gyermekeket, már
fiatal korban erősítsük a helyi identitásukat.
A tevékenység során a helyi cselekvési
tervben meghatározott célkitűzések szerint
népismereti táborokat szervezünk a projekt
2. és 3. nyarán egy-egy 5 napos
alkalommal 20-20 gyermeknek.
A helyi identitás és a társadalmi kohézió
fontos területfejlesztési erőforrás. A fiatalok
megtartásában, az „agyelszívó hatás”
mérséklése szempontjából fontos, hogy
minél fiatalabb korban a gyermekeket a
helyi közösség aktív tagjaivá tegyük.
2019.06.01
2020.08.31
1 600 000

Képzés a helyi szereplőknek
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
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Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

megvalósítása 6. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat szakmai minőségének
biztosítása.
A tevékenység célcsoportja a
közösségfejlesztési folyamatban érintett
lakosok, szakemberek, a település
vezetői és a közigazgatásban dolgozók.
A tevékenység során 20 fő részére belső
képzést tartunk a közösségfejlesztési
folyamatról és az érintettek szerepéről.
A közösségfejlesztési folyamat
minőségének biztosítása érdekében
szükséges az érintettek képzése a
folyamatokat illetően.
2018.03.01.
2018.12.01.
0

Külföldi és belföldi tanulmányutak
Soltvadkert Város Önkormányzat
A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek A. Közösségfejlesztési
folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása 6. pontja szerint
szükséges a közösségfejlesztési
folyamat szakmai minőségének
biztosítása.
A tevékenység célcsoportja a
közösségfejlesztési folyamatban érintett
lakosok, szakemberek, a település
vezetői és a közigazgatásban dolgozók.
A tevékenység során 20-20 fő 1
alkalommal külföldi tanulmányúton, 1
alkalommal belföldi tanulmányúton vesz
részt a közösségfejlesztési jógyakorlatok
tapasztalatcseréi érdekében.
A közösségfejlesztési folyamat
minőségének biztosítása érdekében
szükséges az érintettek képzése a
folyamatokat illetően.
2018.03.01.
2020.02.29.
1.600.000
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2.2. A megvalósítandó tevékenységek bemutatása – választható tevékenységek
A projekt keretében eszközbeszerzés valósul meg választható tevékenységként.
Soltvadkert Város Önkormányzat
A szakmai vezető és a közösségfejlesztő adminisztratív feladatainak ellátásához szükség van egy-egy
laptopra (bruttó 174 990 Ft/db), valamint egy nyomtatóra (bruttó 254 990 Ft). A közösségi
beszélgetések, valamint a részvételi fórumok megtartásához szükséges egy projektor (bruttó 104 990
Ft) és egy vetítő vászon (bruttó 27 990 Ft). A projekt folyamatainak magas minőségű
dokumentációjának elkészítéséhez szükséges még továbbá egy fényképezőgép (bruttó 239 900 Ft).
Ezeknek az eszközöknek a beszerzése a projekt első hónapjában valósul meg.
Tázlár Község Önkormányzat
A közösségi kiállításhoz 2 db mikrofont (9900 Ft/db) és egy hangfal szettet (186 990 Ft) szerzünk be,
továbbá egy rendezvénysátrat 860 000 Ft-ért és összecsukható asztalokat és székeket 150 000 Ftért. Az információs pontunk hirdetőtáblájának ára 40 000 Ft. Továbbá a projekt dokumentációjához
vásárolunk egy fényképezőgépet bruttó 50 000 Ft-ért. Az eszközök beszerzése a projektek második
évében valósulnak meg.

2.3. A megvalósítás során a horizontális és fenntarthatósági követelmények teljesülése
A projekt szakmai megvalósítása során vállaljuk, hogy:
 a projekt megvalósítása során a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi
jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális
értékeket megőrizzük,
 a Konzorciumi partnerek vezetői, valamint a Konzorciumi partnerekkel szerződéses
jogviszonyban lévő személyek a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken,
kommunikációjukban és viselkedésükben esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
A konzorcium tagjai mindannyian rendelkeznek a 2003. évi CXXV. tv. 31.§ (6) bekezdésének
megfelelő esélyegyenlőségi programmal.

2.4. Szervezeti feltételek és infrastrukturális feltételek átfogó bemutatása
Közösségi interjúk készítése: A lakosság megszólítása és bevonása.
Feltételrendszere:






Személyi: 1 fő teljes munkaidős szakmai vezető és 1 fő közösségfejlesztő alkalmazása
(szükséges továbbképzése), helyi közösségi önkéntesek bevonása
Tárgyi/infrastrukturális feltételek: az interjúkhoz szükséges terem, melyet az Önkormányzat
biztosít a szakmai vezető, közösségfejlesztő számára. Szakmai anyagokat is az
önkormányzat biztosítja.
Laptop vásárlása programokkal az adatok tárolására,
feldolgozására.
Alkalmazott módszerek: Az interjúkat a szakmai vezető, közösségfejlesztő végzi a bevont
önkéntesekkel együttműködésben.
Támogatás terhére tervezett elszámolás: 2 db laptop (szoftverekkel), nyomtató, 1 fő szakmai
vezető és 1 fő közösségfejlesztő alkalmazása, képzése, útiköltsége
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Közösségi beszélgetések: A közösségi beszélgetés a közösségi interjúk során feltárásra
kerülő tapasztalatok közösségivé tételét, megbeszélését jelenti. Településenként 1-1
alkalommal.
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő alkalmazása, aktiválandó lakosok
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: összejöveteli terem, melyet az Önkormányzat biztosít a
közösségfejlesztő számára, laptop a jelenléti ívek és az emlékeztetők szerkesztéséhez.
 Alkalmazott módszerek: A beszélgetéseket a közösségfejlesztő vezeti, feltárja az interjúk
során szerzett tapasztalatokat és felkérik a jelenlévőket, hogy válasszák ki ezek közül a
számukra legfontosabb területeket. Amikor ez a lista összeáll, közösen megállapodnak a
témák megvitatásának sorrendjében és az időpontokban. A közösségszervező településekre
történő utazásának finanszírozása.
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: vendéglátási és anyagköltség
Közösségi felmérés: közösségi felmérés során a konzorciumban résztvevő települések lakosai
kérdőívekkel történő megkeresése, megszólítása
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő alkalmazása, aktiválandó helyi lakosok
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: Laptop a kérdőívek szerkesztéséhez és továbbításához, az
eredmények tárolásra.
 Alkalmazott módszerek: A konzorciumban résztvevő települések lakosai számára kerül
megküldésre a kérdőív, melyek feldolgozását a közösségfejlesztő végzi.
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: anyagköltség, nyomdai szolgáltatás díja
Helyi cselekvési terv: A közösségi felmérés eredményeire épülő terv
Feltételrendszere:





Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő, valamint külön megbízott személy
Tárgyi/infrastrukturális feltételek: Alkalmazott módszerek: A megbízott személy a konzorciumban résztvevő partnerek
bevonásával végzi a terv elkészítését.
Támogatás terhére tervezett elszámolás: megbízási díj

Helyi hagyományok feltárása: A település történetének egy korábbi szakaszában nemzedékről
nemzedékre öröklődő, tovább élő hagyomány, ünnep bemutatása
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő alkalmazása, helyi civil szervezetek tagjainak
bevonásával, külön megbízott személyek
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: Laptop (programokkal) az előadás szerkesztéséhez,
 Alkalmazott módszerek: Közösségi hagyományok, ünnepek felelevenítése rendezvényeken
keresztül
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: megbízási díj, vendéglátás költsége, marketing
kommunikációs szolgáltatások költsége, anyagköltség, vállalkozói díj

Közösségi eredmények bemutatása: A pályázat során közösségfejlesztési tevékenység
következtében, illetve keretében megvalósult eredmények, programok bemutatása
Feltételrendszere:
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Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő alkalmazása, önkéntesek bevonásával
Tárgyi/infrastrukturális feltételek: Laptop (programokkal) a cikkek szerkesztéséhez
Alkalmazott módszerek: Az adott események összefoglaló bemutatása a település újságjában
Támogatás terhére tervezett elszámolás: nyomdai költség, marketing kommunikációs
szolgáltatások költségei

Közösségek szomszédolása: Helyi és környező települések közösségeinek találkozója
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő, helyi közösségi önkéntesek, külön megbízott
személyek
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: a kültéri program egyes feltételeit az önkormányzatok
biztosítják, útiköltség a meghívott közösségeknek, vendéglátás költsége, eszközbeszerzés
 Alkalmazott módszerek: rendezvényszervezés
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: útiköltség a meghívott közösségek vendéglátási
költsége, vállalkozói díjak, megbízási díjak, anyagköltség, eszközbeszerzések

Közösségi kiállítás: Kultúrát, helytörténetet, tradíciót bemutató kiállítás szervezése
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő, külön megbízott személyek
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: marketing kommunikációs szolgáltatások költsége,
anyagköltségek: (szóróanyagok, dekorációk)
 Alkalmazott módszerek: kiállítások megszervezése
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: megbízási díj, anyagköltségek, vendégelés költsége
Tanulókörök: Azonos érdeklődési körrel rendelkezőknek igény szerint tanulókörök szervezése
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő, külön megbízott személyek
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: szükséges anyagok
 Alkalmazott módszerek: A tanulókörök igény szerint 2019.03.01-től a projekt befejezéséig
kerülnek szervezésre.
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: megbízási díj, anyagköltség
Tankatalógus készítése
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő, külön megbízott személy
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: laptop használata, anyagköltség
 Alkalmazott módszerek: tankatalógus összeállítása
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: megbízási díj, anyagköltség
Helyi értékfeltárás-értékőrzés: Helyi értékek feltárása, rendszerezése
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő önkéntesek bevonásával, külön megbízott
személy
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: nyomdai költségek, vállalkozói díjak
 Alkalmazott módszerek: Helyi értékek feltárása, dokumentálása
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: nyomdai költségek, vállalkozói díj, megbízási díj
Falukönyv, Kalendárium: Helyi értékek feltárása, megörökítése

35

Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő, külön megbízott személy
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: nyomdai költség
 Alkalmazott módszerek: anyag összegyűjtése, megszerkesztése, nyomtatási költsége
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: megbízási díj, nyomdai költség
Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása: Települést
gyűjtemény készítése, mely helytörténeti képekkel mutatja be a települést

bemutató

Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő, önkéntes helyi lakosság, külön megbízott
személy
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: nyomdai költség
 Alkalmazott módszerek: A települést bemutató anyagok, fotók összegyűjtése, témánkénti
rendezése, szerkesztése, kiadása
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: nyomdai költségek, megbízási díj
Helyi szellemi kulturális örökség feltárása: hagyományok gyűjtése, ápolása
Feltételrendszere:
 Személyi: civil szervezetek tagjai, önkéntesek, különmegbízott személy
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: megbízási díj, anyagköltség
 Alkalmazott módszerek: hagyományok, viseletek, zenei anyagok gyűjtése, ápolása,
bemutatása
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: megbízási díj, anyagköltség
Helyi nyilvánosság és részvételi fórumok biztosítása Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztő, külön megbízott személy
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: szóróanyagok, újság nyomtatása, nyomtató vásárlása
 Alkalmazott módszerek: Az első évben 4, a 2. és 3. évben 2-2 alkalommal nyilvános
közösségi találkozók szervezése, valamint a közösség tagjai által készített helyi ügyeket
érintő cikkek megjelentetés, honlapon fórumok kialakítása
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: megbízási díjak, nyomdai költségek, anyagköltségek.
Információs pont létrehozása
Feltételrendszere:
 Személyi: szakmai vezető, közösségfejlesztőm külön megbízott személy
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: szóróanyagok, anyagköltség
 Alkalmazott módszerek: A települések honlapján a pályázatnak külön fül létrehozása, adatok
feltöltése, vagy nyilvános helyen pl.: könyvtár információs tábla elhelyezése, folyamatos
frissítése
 Támogatás terhére tervezett elszámolás: marketing kommunikációs szolgáltatások költsége,
anyagköltség
Projektmenedzser biztosítása
Feltételrendszere:
 Személyi: 1 fő projektmenedzser biztosítása
 Tárgyi/infrastrukturális feltételek: irodahelyiség, laptop, telekommunikációs eszközök
 Alkalmazott módszerek: teljes körű projektmenedzsment tevékenység, tevékenységek
megvalósulásának nyomon követése, beszerzések, szerződéskötések lebonyolítása,
szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése.
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Támogatás terhére tervezett elszámolás: 1 fő célfeladatként való megbízása a projekt
keretében.

2.5. Tervezett partnerség bemutatása
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a tartalmazza a
helyi önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatokat. Az helyi önkormányzat kötelező feladatai:
településfejlesztés, kulturális szolgáltatások, gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgáltatások stb.
megvalósítása a településen. A konzorciumban részt vevő települések törvényi kötelezettségeiből is
adódóan ellátják a pályázat szakmai tartalmának megvalósítását segítő feladatokat, szolgáltatásokat,
így minden települési önkormányzat rendelkezik a pályázat megvalósításához szükséges releváns
szakmai tapasztalattal.
A konzorcium vezetője Soltvadkert Város Önkormányzat lesz, amely a Művelődési ház, Könyvtár és
Szabadidő Központ elnevezésű többcélú intézménye bevonásával biztosítja a projekt
megvalósításához szükséges infrastrukturális hátteret. Az intézményhez tartozik a Nagypál István
Helytörténeti Gyűjtemény, ahol helyet tudunk biztosítani az értékfeltárás és gyűjtés során
rendelkezésünkre bocsájtott szellemi és tárgyi örökség számára. Az intézményben biztosítunk helyet
a programban foglalkoztatott szakmai vezető és közösségfejlesztő részére, így munkájukat az
intézmény dolgozói szakmai tapasztalatukkal, helyismeretükkel naponta segíteni tudják.
Császártöltés teleülésről a Császártöltési Sváb Tájház, a Közösségek Háza, a Fazekas Ház, a Liget
Sportcsarnok és a Teleház Kávézó partnerségi bevonásával kerül sor. A Teleházban lévő
infrastruktúra alkalmas közösségi összejövetelek befogadására és adottak az ételkészítés lehetőségei
is. A Fazekas Házban kézműves foglalkozások tarthatóak, a Közösségek Házában pedig kiállítások
szervezhetőek.
Imrehegy az Imrehegyi IKSZT Könyvtár, Információs és Közösségi Hely elnevezésű intézmény
bevonásával biztosítja a program megvalósításához szükséges hátteret, amely községi és iskolai
könyvtári szerepet is betölt a község életében.
Tázlár Község Önkormányzatának Művelődési Háza bevonásával biztosítja a projekt tázlári
színhelyeit és művelődésszervező, illetve közösségfejlesztő munkatársa révén szakmai tapasztalattal
segíti a programban foglalkoztatott közösségfejlesztő munkáját.

2.6. A saját teljesítésben végzett tevékenységek
Saját teljesítés keretében a szakmai vezető és a közösségfejlesztő foglalkoztatása történik. Fontosnak
tartjuk, hogy a szakmai koordináció és munka egy olyan elkötelezett jogviszonyban történjen, mint
amilyen egy főállású munkaviszony. Tekintve, hogy főállású kolléga rendelkezésre állására van
szükségünk, így költséghatékonyabb a saját foglalkoztatás, mint a feladat külső szakértőnek való
kiszervezése.
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2.7. A tervezett költségek szakmai indokoltsága
Összköltség

Költségvetésen
belüli arány

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok költségei

1270000

2,87%

Eszközbeszerzés

2284730

Immateriális javak
beszerzésének költsége

227960

Képzéshez kapcsolódó
költségek

294000

0,66%

Egyéb szakértői
szolgáltatás költségei

543000

1,23%

Marketing
kommunikációs
szolgáltatások költsége

510000

1,15%

174192

0,39%

0

0,00%

8211375

18,52%

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás

20547000

46,35%

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás járuléka

4022460

9,07%

Szakmai megvalósítók
utazási költsége

138000

0,31%

5. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
anyagköltség

3195621

7,21%

6. Célcsoport
támogatásának
költségei

Célcsoport útiköltsége

80000

0,18%

Célcsoport képzési
költségei

1723269

3,89%

Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítás

936000

Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítás járuléka

168480

Konzorciumi költségvetés
1. Projekt előkészítés
költsége
2. Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

3. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költsége

4. Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak költségei

7.
Projektmenedzsment
költség
Összesen

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó bérleti díj
Egyéb szolgáltatási
költségek

5,67%

2,49%

44326087

100,00%
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1. Projekt előkészítés
költsége

Összesen

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok költségei

1270000

Eszközbeszerzés

977940

Immateriális javak
beszerzésének költsége

227960

Képzéshez kapcsolódó
költségek

294000

Egyéb szakértői
szolgáltatás költségei

300000

Marketing kommunikációs
szolgáltatások költsége

510000

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

174192

2. Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

3. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költsége

Szöveges indoklás

A megalapozó dokumentum elkésztését belső
erőforrás hiányában külső szakértő
igénybevételével történt. A megalapozó
dokumentum elkészítésének díja nettó 1 000 000
Ft.
A szakmai vezető és a közösségfejlesztő
adminisztratív feladatainak ellátásához szükség
van egy-egy laptopra (bruttó 174 990 Ft/db),
valamint egy nyomtatóra (bruttó 254 990 Ft). A
közösségi beszélgetések, valamint a részvételi
fórumok megtartásához szükséges egy projektor
(bruttó 104 990 Ft) és egy vetítő vászon (bruttó 27
990 Ft). A projekt folyamatainak magas minőségű
dokumentációjának elkészítéséhez szükséges még
továbbá egy fényképezőgép (bruttó 239 900 Ft)
A szakmai vezető és a közösségfejlesztő
laptopjának üzemeléséhez szükséges Microsoft
Windows 10 Pro (bruttó 47 490 Ft) operációs
rendszer és Microsoft Office Home&Business
(bruttó 66 490 Ft) irodai alkalmazás, amelyek
összesen 227 960 Ft-ba kerülnek
A projekt szakmai vezetőjének,
közösségfejlesztőjének és önkéntes
közösségfejlesztőjének 120 órás közösségfejlesztő
képzését a projekt keretében valósítjuk meg.
Költsége bruttó 98 000 Ft/fő, azaz 294 000 Ft.
A közösségek szomszédünnepének tematikájának
kidolgozásához, levezényléséhez külső szakértőt
veszünk igénybe. A szakértői szolgáltatás díja
bruttó 300 000 Ft.
A közösségi eredmények bemutatásához (bruttó
275 0000 Ft), a szomszédünnep
beharangozásához (bruttó 60 000 Ft), valamint a
helyi nyilvánossági fórumok fejlesztésének keretein
belül (bruttó 175 000 Ft) hirdetéseket jelentetünk
meg a helyi kábeltévében és újságban.
4 db C tábla 25974 Ft; Honlap+aloldal létrehozása
+ logók feltöltése 98 218 Ft, Fotódokumentáció
készítése: 50 000 F
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Egyéb szolgáltatási
költségek

4. Szakmai
Szakmai megvalósításhoz
megvalósításban
kapcsolódó személyi
közreműködő
jellegű ráfordítás
munkatársak költségei

Összesen

Szöveges indoklás

5725000

A közösségi felmérés kérdőíveinek bruttó 60 000
Ft, , a helyi cselekvési terv információs ponton
elérhető változatainak nyomdaköltsége 45 000 Ft,
a közösségi eredmények bemutatásáról szóló
kiadványunk nyomdaköltsége bruttó 300 000 Ft, A
helyi nyilvánossági fórumokhoz fejlesztéséhez
kötődő nyomdaköltségre 175 000 Ft-ot terveztünk.
A tankatalógus nyomdaköltsége bruttó 400 000 Ft,
a helyi értéktár kiadványunké 240 000 Ft, a
helytörténeti dokumentumokból készülő könyvvé 1
500 000 Ft, a helyi szellemi, kulturális örökségből
készülő kiadványé 300 000 Ft. A közösségi
szomszédünnep vendéglátási költsége bruttó 820
000 Ft, a közösségi kiállításé bruttó 400 000 Ft. A
projekt megvalósítása során népismereti táborokat
szervezünk a 2. és a 3. évben évente 1-1 5 napos
alkalommal. A részvétel díja külső szolgáltatóval
történő szervezésben és lebonyolításban
várhatóan szállással, utazási költséggel, étkezéssel
40 000 Ft/fő lesz.

20082000

A projekt szakmai vezetője és egyben egyik
közösségfejlesztője bruttó 250 000 Ft/hó (36*250
000= 9 000 000 Ft), a közösségfejlesztő bruttó 200
000 Ft/hó (36*200000= 7 200 000 Ft) munkabér
fejében látja el feladatát 36 hónapon keresztül heti
40 órában. Az alábbi feladatok lebonyolításához
megbízási jogviszonyban veszünk igénybe
kollégákat: közösségi felmérés (100 000 Ft), helyi
cselekvési terv elkészítése (100 000 Ft), helyi
hagyományok feltárása (300 000 Ft), közösségi
szomszédünnep tematikájának kidolgozása,
megszervezése, lebonyolítása (bruttó 400 000 Ft),
helyi nyilvánossági fórumok fejlesztésének
koordinációja 36 hónapon keresztül (15 000 Ft/hó,
azaz 540 000 Ft), helyi részvételi fórumok
megszervezése és lebonyolítása 37500
Ft/alkalom, azaz 300 000 Ft), tanulókörök
lebonyolítása (532 000 Ft), tankatalógushoz
anyaggyűjtés, és annak összeállítása,
szerkesztése (bruttó 300 000 Ft), helyi értékfeltárás
(60 000 Ft), helytörténeti dokumentumok gyűjtése,
kiadvány készítése (bruttó 500 000 Ft), szellemi,
kulturális örökség feltárása és kiadvány készítése
(bruttó 200 000 Ft), információs pont üzemeltetése
36 hónapon keresztül (bruttó 550 000 Ft).
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5. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek

6. Célcsoport
támogatásának
költségei

7.
Projektmenedzsment
költség
Összesen

Összesen

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás járuléka

3938760

Szakmai megvalósítók
utazási költsége

138000

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó anyagköltség

110000

Célcsoport útiköltsége

80000

Célcsoport képzési
költségei

1723269

Projektmenezsment
személyi jellegű ráfordítás

936000

Projektmenedzsment
személyi jellegű ráfordítás
járuléka

168480

Szöveges indoklás

A munkabér munkáltatót terhelő járuléka 2018-tól
20% lesz. Ennek megfelelően a szakmai vezető
foglalkoztatásához havi 250 000*0,2=50 000, azaz
mindösszesen 1 800 000 Ft, a közösségfejlesztő
foglalkoztatásához havi 200 000*0,2=40 000 Ft-tal,
azaz 36 hónapra mindösszesen 1 440 000 Ft
járulékkal terveztünk. A programok
lebonyolításához szükséges külső szakemberek
megbízási díja összesen 3 882 000 Ft, amely
10%-os költséghányad elszámolása mellett 3 882
000*0,9*0,2= 698 760 Ft járulékfizetési
kötelezettséget von maga után.
Tekintettel arra, hogy a szakmai vezető és a
közösségfejlesztő 4 településen látja el feladatát,
így 138 000 Ft utazási költséget terveztünk
részükre.
A helyzetelemzés elkészítéséhez szükséges
irodaszerek költsége bruttó 10 000 Ft, a közösségi
kiállítás megszervezésének anyagköltsége bruttó
30 000 Ft, a helyi hagyományokat feltáró
rendezvényünké pedig 70 000 Ft.
A közösségi szomszédünnep célcsoportjának
utazási költsége bruttó 80 000 Ft.
A külföldi jógyakorlatot átvevő 3 napos
tanulmányútra 20 főnek 1 100 000 Ft utazási
költséget terveztünk (útiköltség 420 000 Ft,
szállásköltség 2*20*8000=320000 Ft, étkezési
költség 20*13 000 Ft=260 000 Ft.) A belföldi, 2
napos, jógyakorlatot átvevő tanulmányútra 20
főnek 500 000 Ft költséggel számoltunk, amely
tartalmazza az útiköltséget, amely 200 000 Ft, a
szállás költségét, amely 20*8000=160 000 Ft, és az
étkezést 20*7000=140 000 Ft. A helyi szereplők
belső képzésére vonatkozóan 123 269 Ft étkezési
és egyéb oktatási anyagokkal terveztünk.
A projektmenedzser megbízási jogviszonyban látja
el a feladatát 36 hónapon keresztül 26 000 Ft/hó
megbízási díjért, amely mindösszesen 936 000 Ft.

36 655 601
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3. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költsége

Összesen

Szöveges indoklás

Egyéb szakértői
szolgáltatás költségei

243000

A közösségi kiállításhoz szükséges anyagok
összeállításához bruttó 60 000 Ft-ért, a
szomszédünnep tematikájának kidolgozásához és
lebonyolításához bruttó 183 000 Ft-ért külső
szakértői szolgáltatást veszünk igénybe

Marketing kommunikációs
szolgáltatások költsége

0

Egyéb szolgáltatási
költségek

1556375

A közösségi szomszédünnep során
rendezvényszervezési, vendéglátási és
műsorszolgáltatási szolgáltatást veszünk igénybe,
melynek költsége bruttó 850 000 Ft.A helyi
szellemi, kulturális örökség témakörében kiadványt
tervezünk, melynek nyomdaköltsége 606 375 Ft, az
információs ponton elhelyezett szóróanyagok
nyomdaköltsége 50 000 Ft, a helyi nyilvánossági
fórumok fejlesztése során informatikust veszünk
igénybe, melynek költsége 50 000 Ft.

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás

65000

A tanulókörök lebonyolítására 65 000 Ft megbízási
díjat terveztünk.

11700

A tanulókörök megbízási díjának járuléka 10%-os
költséghányad elszámolása mellett
65000*0,9*0,2=11 700 Ft.

1735621

A közösségi szomszédünnep anyagköltsége 580
000 Ft, a közösségi kiállításé 140 000 Ft, a
tanulóköröké 215 621 Ft, a helyi szellemi kulturáls
örökség feltárásához kötődően tervezett
rendezvényünké 800 000 Ft.

4. Szakmai
megvalósításban
közreműködő
Szakmai megvalósításhoz
munkatársak költségei
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás járuléka
5. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek
Összesen

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó anyagköltség

3611696
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2. Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

3. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költsége

Eszközbeszerzés

Egyéb szolgáltatási
költségek

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás

4. Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás járuléka

5. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek

Összesen

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó anyagköltség

Összesen

Szöveges indoklás

1306790

A közösségi kiállításhoz 2 db mikrofont (9900
Ft/db) és egy hangfal szettet (186 990 Ft) szerzünk
be, továbbá egy rendezvénysátrat 860 000 Ft-ért
és összecsukható asztalokat és székeket 150 000
Ft-ért. Az információs pontunk hirdetőtáblájának
ára 40 000 Ft. Továbbá a projekt
dokumentációjához vásárolunk egy
fényképezőgépet bruttó 50 000 Ft.ért.

280000

Az alábbi tevékenységek esetében vendéglátási
szolgáltatást veszünk igénybe: közösségi
beszélgetések 2*35 000 Ft, helyi részvételi fórumok
8*10000 Ft, helyi szellemi, kulturális örökség
feltárása 30 000 Ft. Az információs ponton
elhelyezett szóróanyagok nyomdaköltsége 50 000
Ft, a helyi nyilvánossági fórumok fejlesztése során
informatikust veszünk igénybe, melynek költsége
50 000 Ft.

350000

A tanulókörök lebonyolításának és megtartásának
megbízási díjára 300 000 Ft-ot, a helyi cselekvési
terv elkészítésében való közreműködésre 50 000
Ft-ot terveztünk.

63000

A szakmai programok megvalósítása során
keletkező mndösszesen 350 000 Ft megbízási
díjára 10%-os költséghányad elszámolása mellett
350 000*0,9*0,2= 63 000 Ft járulékfizetési
kötelezettségünk keletkezik.

850000

A közösségi kiállítás megszervezésének
anyagköltsége bruttó 120 000 Ft, a helyi
nyilvánossági fórumok fejlesztése során készülő
plakátoké 50 000 Ft, a helyi részvételi fórumoké 90
000 Ft, a tanulókörök lebonyolításáé 280 000 Ft, a
falukönyv kalendárium készítéséé 210 000 Ft, a
helytörténeti dokumentumokból készülő kiadványé
40 000 Ft.

2849790
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3. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költsége

4. Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak költségei

5. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek

Összesen

Szöveges indoklás

Egyéb szolgáltatási
költségek

650000

A közösségi kiállítás megszervezéséhez bruttó 200
000 Ft értékben rendezvényszervezési
szolgáltatást, a falukönyv, kalendárium
előállításához pedig nyomdai szolgáltatást veszünk
igénybe bruttó 350 000 Ft értékben. az információs
ponton elhelyezett szóróanyagok nyomdaköltsége
50 000 Ft, a helyi nyilvánossági fórumok fejlesztése
során informatikust veszünk igénybe, melynek
költsége 50 000 Ft.

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás

50000

A falukönyv, kalendárium összeállítójának
megbízási díja bruttó 50 000 Ft.

9000

A falukönyv, kalendárium összeállítójának
megbízási díja során keletkező járulékfizetési
kötelezettség 10%-os költséghányad elszámolása
mellett 50 000*0,2*0,9=9000 Ft.

500000

A helyi hagyományok feltárása rendezvényünkön
150 000 Ft, a közösségi kiállítás megszervezése
során 50 000 Ft, a tanulókörök megszervezése
során 200 000 Ft, a helyi, szellemi kulturális
örökség feltárása során 100 000 Ft
anyagköltséggel számolunk.

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás járuléka

Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó anyagköltség

Összesen

1209000

KAPCSOLÓDÁS
A konzorciumban részt vevő települések közül egyetlenegy település sem rendelkezik TOP CLLD
Helyi Közösségfejlesztési Stratégiával, illetve LRADER CLLD Helyi fejlesztési Stratégiával.
A konzorciumban részt vevő települések közül egyetlen egy település sem nyújtott be pályázatot TOP5.2.1 „A társadalmi és együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programokkal” című
pályázati felhívásra.
A konzorciumban részt vevő települések közül egyetlen egy település önkormányzata sem nyújtott be
pályázatot az EFOP-1.6.2 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programok” című pályázati
felhívásra.
Soltvadkert megvalósult pályázatai kulturális és közösségfejlesztés témakörben:
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2008. Könyvtári Szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.2.3-08/1. 11.936.998 Ft – a
könyvtári szolgáltatások a Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidőközpont elnevezésű intézmény
látja el, amely a tervezett projekt intézményi hátterét adja
2009. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése Soltvadkerten DAOP-5.1.2/B-2008-0014.
(Lukács Park kiépítése és Kossuth utcán körforgalom és Arany János utcák közötti szakaszán
sétáló utca és parkoló kialakítása 40.141.267 Ft támogatási összeggel – kisgyermekes szülők,
valamint fiatalok találkozási helye
2009. Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése DAOP-4.1.3/A-2008-0016. – Egyesített Szociális Intézmény felújítása – 18.508.459 Ft
támogatási összeggel. Az intézmény látja el a családsegítő és tanyagondnoki feladatokat is, a
projektben együttműködő partner lehet.
2012. Gyermekek és fiatalok integrációját segítő programok Soltvadkerten TÁMOP-5.2.5/A-10/22010-0024 számú pályázat 58. 101.889 Ft támogatási összeggel – Az Egyesített Szociális
Intézményben közösségfejlesztés valósult meg a nyári napközös tábor esetében 2 nyáron,
valamint a művészetterápiás csoport keretében 4X 12 fő csoportban.
2013. Óvoda, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés 18.000.000 Ft támogatási
összeggel: A birkózó szakosztály edzőtermének felújítása, infrastrukturális fejlesztése és
rekreációs résszel történő bővítése valósult meg. A felújítás óta új erőre kapott a birkózó sport a
városban, a rekreációs rész pedig kisebb közösségek találkozó helyéül szolgál.
2014. LEADER- 8613472854 , Rendezvénytér kialakítása 5.331.200 Ft támogatási összegből. A
Hősök terén került kialakításra, mely helyszínéül szolgál a város legnagyobb rendezvényeinek. 4
áramcsatlakozási és vízvételi pont került kialakításra, valamint szennyvízcsatorna rákötési pont.
Rendezvénysátor került beszerzésre. A projektben több alkalommal szolgál programelem
helyszíneként.
2014. „Art” mozihálózat digitális fejlesztése 50617-15/2014/MUVESZ pályázat keretében
12.500.000 Ft támogatási összeggel. A mai kor követelményeinek megfelelő mozigépészet
beszerzése valósult meg a Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központban. A projektben
vetítések helyszínéül szolgál majd.

Soltvadkert bírálat alatt lévő pályázatai:


EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a közoktatás eredményességéért felhívás keretében
„Összefogás a gyermekekért Soltvadkerten” címmel beadott pályázat, költségvetése: 24.300.000
Ft. A pályázat keretében a Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ közreműködésével
iskolai közösségekben valósul meg közösségfejlesztés, hat közoktatási intézmény bevonásával:
helyi óvodák és iskola, a tázlári és bócsai általános iskola, valamint egy kiskőrösi általános iskola
bevonásával. A jelen pályázatban tervezett tevékenységeket kiegészíti, a két pályázatban
tervezett tevékenységek között átfedés nincs.



EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati
felhívásra konzorciumban Kiskőrös Város Önkormányzata konzorciumvezetésével. A tervezett
közösségfejlesztő programok:
- „Nemcsak a 20 éveseké a világ” időskorú lakosság részére
- Népzenei találkozó, melynek célja a közösségfejlesztés idősek körében, a közösségben tartás
érdekében, hagyományőrzés
- „Tanya Kavalkád” Családi nap a tanyavilágban a külterületen élő lakosság számára
- Települési futás a rendszeres életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatására
- Közös kerékpártúra: közösségszervező program, amely az élhető települések
kampányprogramja
- „Mi leszek, ha nagy leszek” címmel kisközösségi program 7-8. osztályosokkal a
krízishelyzetek megelőzésére, pályaválasztási tanácsadó
- „Alkoss szabadon” szabadidős program a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan
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-

„Generációk együtt” szabadidős program
„Háztartási praktikák” kisközösségi program lelki egészség témakörben
„Szeretünk Soltvadkert” fiatalok helyben maradását ösztönző program, fiatalok
közösségépítése
Helyi közösségi életben szerepvállalásra felkészítő program a civil szervezetek és lakossági
önsegítő csoportok feladatvállalásának erősítése céljából

A jelen pályázatban tervezett tevékenységeket kiegészíti, a két pályázatban tervezett tevékenységek
között átfedés nincs.
Imrehegy megvalósult közösségfejlesztést érintő infrastrukturális beruházásai:



2009-ben Új Magyarország Vidékfejlesztési Alap – IKSZT tér létrehozása 36.905.672 Ft
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat: Rendezvények helyszínének infrastrukturális
fejlesztése keretében hangtechnikai eszközök beszerzése

Tázlár megvalósult közösségfejlesztést érintő infrastrukturális beruházásai:




Tázlár Község Művelődési háza 2010-ben vett részt DAOP pályázaton nyert 48.863.000.-Ft-ot.
Ebből az összegből az 50 éves épület teljes felújítása és korszerűsítése megtörtént, a
villamoshálózat és a fűtérendszer felújítása nélkül. Továbbá hangtecnikai eszközbeszerzés,
udvari színpad és mozgó színpad építés történt.
2016. évi Hungaricum pályázat keretében 1.473.000.-Ft támogatást nyert az önkormányzat Ebből
közösségi felmérést, kérdőívezést, interjúzást végeztek az Értéktár Bizottság vezetésével a
Művelődéi házban. Felállították Tázlár Község Értéktárát és kiadvány készítése valósult meg.

Tázlár bírálat alatt lévő közösségfejlesztést érintő pályázata
EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati
felhívásra konzorciumban Kiskőrös Város Önkormányzata konzorciumvezetésével. A program
keretében:





az idős korú lakosság körében valósul meg közösségfejlesztési tevékenység nyugdíjas találkozó
formájában
Szülőakadémia program keretében gyermek-felnőtt őszinte kapcsolat fejlesztése
Előadások fiatalokat érintő aktuális témakörökben 18-30 éves korosztály részére
Nyári életmód szabadidős program.

A jelen pályázatban tervezett tevékenységeket kiegészíti, a két pályázatban tervezett tevékenységek
között átfedés nincs.

KOCKÁZATELEMZÉS
A projekt sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen a projektet fenyegető kockázatok
feltárása kockázatelemzés keretében. A kockázatelemzés folyamán azonosítjuk a lehetségesen
felmerülő kockázatokat, megállapítjuk azok jellegét és mértékét, majd ezen kockázati tényezők
felismerését követően vizsgáljuk ezek egymásra, és a folyamat kimenetelére vonatkozó hatásait.
Továbbá a kockázatkezelés eredményeként, a kockázatok számba vételével a kockázatok
minimalizálásához szükséges tevékenységek megkezdhetőek már a projekt előkészítési szakaszában.
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4.1 Pénzügyi kockázatok elemzése
Az elemzés során figyelembe vettük a projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi eszközök teljes
projekt időtartam alatti rendelkezésre állását, a pénzügyi és szakmai ütemezést, valamint a
fenntarthatósági költségek biztosítását. Konzervatív szakmai és pénzügyi ütemezéssel valósítjuk meg,
ami a projekt pénzügyi ütemezésének csúszását hivatott meggátolni.
A lehetséges felmerülő pénzügyi kockázatokat a következő táblázat tartalmazza:
Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok
Kockázat

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Projekttevékenységek csúszása az
ütemtervhez képest

Közepes

Magas

Minőségbiztosítás,
folyamatszabályozás,
folyamatos monitoring
Pontos ütemezéssel,
tervezéssel, szerződésnek való
megfeleléssel, elszámolások
benyújtása

A projekt pénzügyi ütemezésének
csúszása

Közepes

Magas

Nem megfelelően alátámasztott
pénzügyi teljesítés

Alacsony

Közepes

Alacsony

Tartalék képzése,
átcsoportosítás az idő közbeni
Közepes
változott helyzetekhez való
alkalmazkodás céljából

Partnerkockázat: nem az általunk
előre kalkulált áron jön létre a
szerződéskötés

Hosszú távú fenntartási költségek
biztosításának problémája

Közepes

Magas

Folyamatos ellenőrzés,
dokumentálás

További rendszeres állami
támogatások igénybe vétele,
hátrányos helyzetűek munkába
állása

A felsorolt pénzügyi kockázatok felmerülése esetén a kockázatok megfelelő kezelése, a folyamatok
kontrollálása szükséges ahhoz, hogy a kritikus helyzeteket elkerüljük és mérsékeljük, illetve
megszüntessük a tervtől való eltéréseket.


A projekt megvalósulásához előfinanszírozásként rendelkezésre áll a támogatás teljes
összege, (100 % forrás), így a szükséges pénzügyi erőforrások folyamatossága biztosított.
Emiatt finanszírozási, illetve likviditási kockázattal nem kell számolnunk, mivel a projekt
megkezdése előtt rendelkezésünkre bocsájtják a szükséges forrást.



A projekt megvalósítása alatt szigorú monitoring és folyamatosan kontrollált szakmai és
pénzügyi ütemezés szükséges ahhoz, hogy a projekt pénzügyi ütemezésének csúszását
meggátoljuk.



A szakmai program teljes körű megvalósulásának kockázatát csökkenti, hogy a lehetséges
előre nem várt kockázatokra, valamint a projekt 1. mérföldkövének eléréséig kialakuló
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cselekvési tervére tekintettel tartalékot képzünk, valamint a projekt költségvetés főösszegén
belül átcsoportosítást eszközlünk a projekttevékenységek között, ha az szükségessé válik.


Jelentős hosszú távú fenntartási költségekkel nem számolunk, mivel az információs pont
üzemeltetése „inhaus” megoldható a fenntartási időszakban

4.2 Megvalósíthatóság és fenntarthatósági kockázatok
A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatokat vettük számba,
a pénzügyi kockázatok elemzésénél ismertetett módszer szerint. Szakmai, jogi szempontú,
továbbá intézményi és társadalmi kockázatokkal érdemes számolni. A kockázatok külön egy erre
a célra készített nyilvántartásban rögzítjük.
Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok
Kockázat

Valószínűség
Hatás
Szakmai szempontú kockázatok

A projekt tevékenységének
összetétele nem a pályázati kiírásnak
megfelelő

Alacsony

Magas

A projekt tevékenységének
összetétele nem az igényeknek
megfelelő

Alacsony

Magas

A célcsoport tagjai alacsony aktivitást
mutatnak az egyes
projekttevékenységekben

Alacsony

Magas

A megrendelt szolgáltatások minősége
nem megfelelő

Alacsony

Közepes

Rendelkezésre álló humán kapacitás
hiánya

Közepes

Magas

Kezelés
A pályázat tervezése során az tervezett
szolgáltatások és fejlesztések
összeállítása szigorúan a kiírás
feltételeihez illeszkedik.
Körültekintő tervezés a célcsoport
bevonásával, a speciális igények teljes
körű felmérése és implementálása,
szakmai koordinációs műhely
tevékenység.
A projektelemek igényeknek megfelelő
kialakítása, folyamatos felülvizsgálata,
esetenként beavatkozás.

Szolgáltatók, szakmai megvalósítók
körültekintő kiválasztása, elvárt
eredmények pontos definiálása.
Szakemberek, a helyi közösség magjának,
valamint a település vezetőinek
képzése/továbbképzése a
közösségfejlesztési folyamat
eredményessége céljából.

Jogi szempontú kockázatok
A megadott határidőre a szerződések
nem kerülnek aláírása

Alacsony

Közepes

A tevékenységek körültekintő ütemezése

Intézményi kockázatok

Projektmenedzsment színvonala nem
megfelelő

Alacsony

Magas

A projektvezető feladatainak
megvalósításához tapasztalattal
rendelkező projektvezető alkalmazását
biztosítjuk.

Szakmai vezetés színvonala, a
tevékenységek koordinációja nem
megfelelő

Alacsony

Magas

Kellő szakmai tapasztalattal rendelkező
szakmai vezető kiválasztása, a feladatok
körültekintő meghatározása.
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Társadalmi kockázatok

Társadalmi befogadás helyi közösségi
szinten nem valósul meg

Közepes

Magas

A szakmai programot, valamint a projekt
kommunikációs programját úgy kell
kidolgozni, hogy a fejlesztés semmilyen
módon ne lehessen kirekesztő egyetlen
társadalmi csoport számára sem.

TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK BEMUTATÁSA
A jelen projekt keretében tervezett tevékenységek illeszkednek a Bács-Kiskun Megye
Területfejlesztési Programja (továbbiakban: Program) 5.6 Közösségek önszervező, öngondoskodó és
együttműködési képességi képességének kibontakoztatása pontjában lévő 1. 2. és 3.
intézkedéscsoporthoz is. A tervezett programok alapvető célja, a helyi lakosság közösségi
aktivitásának növelése és az identitásának erősítése. A programelemeket úgy terveztük meg, hogy
mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a projektben való részvételre. A projekt
sikeres megvalósítása esetén a helyi identitás erősödésén és a megtartó közösségek kialakulásán
keresztül csökkenthető az elvándorlás és a Programban problémaként megjelölt „agyelszívás”,
továbbá az erősebb személyközi kapcsolatok fontos vidék- és területfejlesztési erőforrássá növi ki
magát az érintett településeken.
A fenti folyamat fontos része, hogy a közösségépítés és az identitás erősítése a helyi kulturális,
természeti értékek és a helyi hagyományok feltárásán, megőrzésén és bemutatásán keresztül zajlik,
így közvetlenül hozzájárul a védett természeti és kulturális értékek megőrzéséhez.
A konzorciumi partnerek a Kiskőrösi Járáshoz tartoznak, amely a 290/2014. (XI.26.) korm. rendelet 3.
sz. melléklete szerint kedvezményezett járásnak minősül. A Bács-Kiskun 2020 ITP 4.2 pontja szerint
Császártöltés kivételével mindegyik település a homokhátsági zónához tartozó települések. Egyik
település sem tartozik a szabad vállalkozási zónához a 27/2013 (II.12.) korm. rendelet 3. sz.
mellékletében foglaltaknak megfelelően. A 105/2015. (IV.23.) korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint
Imrehegy és Tázlár társadalmi és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településnek
minősül, Császártöltés átmenetileg kedvezményezett településnek.
A projektben önállóan nem támogatható, választható tevékenységként az eszközbeszerzés jelenik
meg.

MELLÉKLETEK
1. Célterület elhelyezkedése (térkép)
2. Előzetes-célcsoport elemzés
3. Igényfelmérés (legalább 2 helyi intézmény, szervezet által adott, a projekt szükségességét
indokló, támogató javaslat)
4. Konzorciumi partnerek szakmai megfelelőségének igazolása
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