
 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Kulturális együttműködések és fejlesztések munkacsoport 

2016.06.24. 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint 

 

A munkacsoport vezetőjeKontics ismertette tervezési időszak elért eredményeit, a stratégia állását, 
valamint bemutatta a beérkezett projektötleteket: 

Ebben a témában a korábbi ötletekhez igéyekhez képest egy új gondolat jelentkezett markánsa, 
mégpedig a Várpalotai tehetséggondozási programok összehangolása: 

Cél: A Várpalotán működő tehetségpontok integrációja és koordinációja. A horizontálisan működő 
tehetséggondozási rendszer vertikális irányban való fejlesztése. A tehetséggondozási rendszer 
folyamatos finanszírozási hátterének felépítése, kidolgozása, működtetése. Szakmai háttérbázis 
létrehozása a tehetséggondozásban résztvevő szakemberek számára. 

Hagyományok: jelenleg óvodai szinten 7 óvodában összesen 14 tehetségműhely működik. Általános 
iskolákban Várpalotán és környékén regisztrált tehetségpontok működnek: Bán Aladár iskolában, a 
városi könyvtárban, magániskolában. A város általános iskoláiban zajlik tehetséggondozás, de nem a 
tehetségpontokhoz kapcsolódó rendszerben. Két európai szintű tehetségpont (könyvtár, 
magániskola). Megyei hatókörű tehetségsegítő tanács tagjai, központ Várpalota. Nagy 
hagyományokkal rendelkező egyesületek (Cserregő, Kórus, Fúvósok) Az iskolai rendszerben működő 
művészet és tehetségoktatás e kult. egyesületek utánpótlását biztosítják. Területei: művészet, sport 
(esetlegesen a szakosztályok körének szélesítése), természettudomány. Két alapítvány is támogatja a 
tehetségeket és tehetséggondozó programokat. Várpalotáért Közalapítvány (sport, közoktatás, 
közművelődés) és az „Egy mosolyért” Alapítvány. Van kapcsolódás más helyi kult./közösségépítési 
fejlesztésekhez, hagyományokhoz is. 

Észrevételek a projekthez Csomó Orsolyától: 

Fontos elem a gyerekek logisztikája 

Marketing-ügyekre fókuszálni kell 
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Tehetségek megfelelő fórumokra való eljuttatása: versenyek, továbbképzések, mesterek általi 
meghallgatások 

Javaslatok: 

Szerencsés lenne egy városi busz megvásárlása, vagy pedig több kisbuszé, amit valamilyen formában 
több személy is vezethetne. Vagy ha ez nem lehetséges, a saját gépkocsival történő szállítás költségeit 
téríteni. 

Jó lenne több művészetet összekapcsoló táborok szervezése (zene-tánc-képzőművűszet), hiszen a 
társművészetek megtapasztalása jótékonyan hat a főként végzett tevékenységre. 

A projekt adatlapokon kívül a programokon, beszélgetéseken több projektötlet is megfogalmazódott, 
továbbra is elsősorban a rendezvényekhez kapcsolódóan, azonban a projekt adatlap még nem került 
beküldésre. 

Valószínűleg több projekt adatlap érkezik majd nyertes CLLD pályázat esetén, mivel igazából ezt az új 
tervezési módszertant még nem tudják a helyi szereplők igazán értelmezni.. 

A HKFS-be ezért az alábbi javaslatok kerülnek: 

HKFS Forrásösszetétel: 
ERFA 533 millió Ft 
ESZA 267 millió Ft 
Összesen 800 millió Ft 
 

1. Multifunkcionális közösségi tér kialakítása (Kulcsprojekt) 320.000.000 ERFA (a teljes keret 
40%-a) 
2. Együttműködésen alapuló helyi programok tartalmi megújulásának, fejlesztésének 
támogatása 150.000.000 ESZA 
3. Közösséget szolgáló szervezetek tevékenységi színvonalának emelését szolgáló 
eszközbeszerzések támogatása. 48.000.000 ERFA 
4. Közösségi terek tartalmi megújítását és fejlesztését szolgáló infrastrukturális fejlesztések 
támogatása 45.000.000 ERFA 
5. A gyermek és ifjúsági korosztály helyben maradását, tehetségének kibontakozását segítő 
együttműködések támogatása 50.000.000 ESZA 
6. Együttműködések térségeket és/vagy országhatárokat átívelő kulturális és gasztronómiai 
együttműködések. 67.000.000 ESZA 

 

A munkacsoport a forrásfelosztással egyet ért, azzal, hogy  

készítette: 

Kontics Monika 


