
1. Az intézkedés megnevezése:  

Tematikus rendezvények, közösségfejlesztő akciók 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 apró- és törpefalvas településszerkezete, a zsáktelepülések magas száma magában 

hordozza az alacsony születésszám és az elöregedő népesség veszélyeit . A térségben jól 

bejáratott regionális és országos jelentőségű gazdasági, és kulturális rendezvények 

találhatók. Ezen kívül valamennyi település tart kis rendezvényeket, melyeknek tematikus 

tartalmakkal, innovatív sajátosságokkal való megtöltése hozzájárulhat a térségi öntudat 

kialakításának eszközével a térségi együttműködések kialakulásához, a kritikus helyzetű 

csoportok periférikus helyzetének feloldásához a fiatalok elvándorlásának megállításán, a 

falvak elnéptelenedésének visszafordításán keresztül. 

Szükséges a hagyományos nagyrendezvények támogatásán kívül a települési 

kisrendezvények megújításának ösztönzése. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

Az intézkedés támogatja olyan közösségfejlesztő akciók, tematikus rendezvények 

szervezését, lebonyolítását, amelyek a különböző generációk aktív közreműködésével 

valósulnak meg és egyedi helyi jellegzetességek bemutatására irányulnak. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Az ágazati operatív programokban, valamint hazai támogatási rendszerekben nem található 

helyi identitás fejlesztése alapuló rendezvények 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 

Települési önkormányzatok 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

Jogosultsági feltételek: a Szinergia Egyesület tervezési területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező nonprofit szervezet, települési önkormányzat. 

Alapvető kritériumok: kizárólag újszerű, innovatív, vagy tematizált rendezvények, vagy 

közösségfejlesztő akciók megszervezése támogatható. 

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. 

- Rendezvénynapok száma. 



- Érzékeny célcsoportok, különbözo korosztályok programba vonása. 

- Környezet megóvásával kapcsolatos tevékenység vállalása a projektben. 

Speciális feltételek: 

-  A kedvezményezett a projekt során együttműködik a tervezési területen működő, más 

ágazatokhoz tartozói szervezetekkel. 

 - A rendezvény hozzájárul, a helyi akciócsoport területének kulturális értékeinek  

megőrzéséhez, vagy újak teremtéséhez, bemutatásához. 

A támogatott rendezvények két jól elkülöníthető hatókörű csoportba sorolhatóak:  

1.) Legalább 1000 fős látogatószámmal rendelkező, turisztikai potenciált eredményező, 

megyei, illetve régiós ismertséggel bíró rendezvények, TDM igazolása alapján. 

2.) Települési tematikus rendezvények. 

Az 1.) csoportba tartozó rendezvények esetében, az igényelhető támogatás 500.000.- 

1.000.000.- Ft. 

A 2.) csoportba tartozó rendezvények esetében az igényelhető támogatás Magyarország 

közigazgatási helynévkönyve, 2015. január 1. szerinti lakosságszám alapján számított 1.500.- 

Ft/lakos , de legfeljebb 600.000.- Ft. 

Fogalommagyarázat: 

Közösségfejlesztő akció: olyan rendezvény, amely a helyi közösség (település) társadalmi 

összetartó erejét, identitástudatát fejleszti. 

Tematikus rendezvény: egy meghatározott téma köré épülő rendezvény. 

8. Tervezett forrás:  

a. Támogatási keretösszeg: 27 350 000 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: 96 000 - 1 000 000 Ft 

d. Támogatás módja: hagyományos 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

2017 II. félév-2020.II. félév 

10.   Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma: 24-80 db 

b. Kedvezményezettek száma: 

Nonprofit szervezetek: 4- 10 db 

Települési önkormányzatok:20-70 db 

 


