
1. Az intézkedés megnevezése:  

Helyi identitásfejlesztés 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 tervezési területen számos vallási és kulturális, épített és szellemi örökség lelhető fel. Az 

elöregedő, elvándorlással, forráshiánnyal küzdő települések számára nagyon fontos ezeknek 

az emlékeknek, hagyományoknak a megőrzése, mert ezek biztosítják a települési identitás 

folytonosságát, a helyi társadalom integritását. Amennyiben ez a folyamat a forráshiány az 

elöregedés, az elvándorlás, a szegregáció és/vagy a lakosságcsere miatt megszakad, egy 

település arculatát, a helyi társadalom pedig közös céljait, cselekvőképességét veszíti el. 

A helyi identitás fejlesztése érdekében az intézkedéssel hagyományfeltáró, hagyományőrző 

és hagyományteremtő kezdeményezéseket támogat az akciócsoport. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

Az intézkedés támogatja a térség tárgyi, kulturális, szellemi, vagy épített örökséghez 

kapcsolódó helytörténeti bemutató helyek megújítását, berendezését, installációs 

eszközökkel való ellátását, ezen kívül a helytörténeti monográfiák, feltáró munkák, valamint 

ismeretterjesztő célú kiadványok elkészítését, továbbá hagyományfeltáró, hagyományőrző és 

hagyományteremtő előadások, képzések, programok szervezését. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Az ágazati operatív programokban, valamint hazai támogatási rendszerekben nem található 

helyi identitás fejlesztése alapuló kezdeményezések támogatása, így az intézkedés 

lehatárolása nem szükséges. 

Az intézkedés a helyi termékek előállításán alapuló piacképes gazdaság kialakításának és a 

helyi identitás fejlesztésén alapuló térségi népességmegtartó törekvések kiegészítésére 

szolgál. 

6. A jogosultak köre:  

Nonprofit szervezetek 

Nemzetiségi önkormányzatok, 

Települési önkormányzatok 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

Jogosultsági feltételek: a Szentlőrinci és Szigetvári Járások területén székhellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat. 

Alapvető kritériumok: - 

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 identitás: helyi közösségtudat, mely a helyi erőforrásokra épülve a hagyományok 

megőrzésével és különböző generációk aktív közreműködésével járul hozzá, a térségi 

népesség-magtartó erő javításához. 

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: 400 000 -800 000 Ft 

d. Támogatás módja: hagyományos költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

2016  félév - 2020 II. félév 

10.  Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma: 40-70 db 

b. Kedvezményezettek száma: 

Nonprofit szervezetek: 19- 35 db 

Települési önkormányzatok:16- 35 db 

Nemzetiségi önkormányzatok: 5-10 db 

 


