
1. Az intézkedés megnevezése: 

Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása 

2. Specifikus cél:   

Helyi identitás megőrzése a közösségi színterek felszerelésén és tartalommal való 

megtöltésén, a nemzetiségi tradíciók, természeti, kulturális és gazdasági értékek megőrzésén 

és bemutathatóságának fejlesztésén keresztül 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A térség számos településén jelentős a fiatalkorúak és az idősek aránya. A fiatalok száma 

térségi szinten is magas, jóval meghaladja a megyei és országos átlagértékeket. A fiatalok 

helyben tartása és az időskorú közösségek aktivizálása alapvető fontosságú a térség 

társadalmi leszakadásának megállítása érdekében. 

Az intézkedés a fiatalok és időskorúak közösségi kezdeményezéseit támogatja, azok 

társadalmi szerepvállalásának feltételeit kívánja megteremteni. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

Az intézkedés támogatja a fiatalok és időskorúak közösségi csoportjainak működéséhez 

szükséges eszközök beszerzését, melyek tartósan szolgálják tevékenységük ellátását. 

Közösségi utak megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, csoportos tevékenységekhez 

szükséges eszközök beszerzését. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Az ÚMVP III. tengely falumegújítás és IKSZT programok segítségével az előző programozási 

időszakban jórészt megvalósultak azok az infrastrukturális fejlesztések, melyek a térség 

generációi számára közösségi tereket biztosítanak. A célcsoportok mobilizálásához, 

aktivizálásához elengedhetetlen, hogy a megvalósult színtereket eszközökkel, programokkal 

töltsük fel. 

A VP horizontális intézkedéseinek és az ágazati operatív programoknak nem célterülete a 

nem aktív korú lakosság közösségépítésen alapuló helyi, vagy térségi identitás fejlesztése, ez 

önmagában alátámasztja az intézkedés meghirdetését. 

6. A jogosultak köre:  

Nonprofit szervezetek 

Települési önkormányzatok 

Nemzetiségi önkormányzatok 

Egyházak 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

Jogosultsági feltételek: A Szinergia Egyesület tervezési területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező nonprofit szervezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 

egyház. 

Alapvető kritériumok: 

A program megvalósításának helyi sajátosság feltárásán, bemutatásán kell alapulnia. 

Értékelési szempontok:  

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján. 

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján. 



- A projekt által megtartott munkahelyek száma. 

- Eltérő korosztályok programba vonása. 

- Bevont telpülések száma. 

- A projekt környezet, vagy kulturális és szellemi örökség megóvásával kapcsolatos 

vállalást tartalmaz. 

Speciális feltételek: 

Fogalommagyarázat:  

Helyi sajátosságok: térségi, vagy települési értékek, hagyományok, melyeknek 

megismertetése elősegíti a helyi identitástudat kialakítását, fejlesztését. 

8. Tervezett forrás:  

a. Támogatási keretösszeg: 27 370 000 Ft 

b. Támogatási intenzitás:  

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezet járásban lévő településen: 85%. 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint fejlesztendő járásban lévő településen: 90%. 

Konzorciumi pályázat esetén, mindkét településkörben  +10 % 

c. Projektméret korlátai: 250 000 - 500 000 Ft 

d. Támogatás módja: hagyományos költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

2017. II. félév-2019.II. félév 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma: 65-100 db 

b. Kedvezményezettek száma: 

Nonprofit szervezetek: 25-40 db 

Települési önkormányzatok: 30-40 db 

Nemzetiségi önkormányzatok: 5-10 db 

Egyházak: 5-10 db 

 

 


