
 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Kulturális együttműködések és fejlesztések munkacsoport 

2016.06.24. 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint 

 

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

Horváthné Csomó Orsolya által beküldött ötletek: 

Nemzetközi Gyerekkórus-tábor, zene-tánc képzőművészeti tábor, Kamarazenei Fesztivál az Inotai 
Római Katolikus Templomban, Együttműködés testvérvárosi és más külföldi együttesekkel, Nemzetek 
zenéje és táncai, A Pueri Castelli részvétele hazai és nemzetközi versenyeken, Zenei műhelyek 
meglátogatása, közös projektek, előadások megvalósítása, Nemzetközi Gyerekkórus-tábor 

Felvetések: 

A közösségek együttműködése nehézkes, ezen kellene segíteni. 
Az egyes programokra a gyerekek szállítása sokszor nem megoldott, erre is kellene megoldást találni. 
Javaslatok: 

Legfőbb javaslatom az, hogy az egyes szervezetek programjait egymással egyeztetni kellene, hogy pl. 
az egyik szervezet valamilyen programja hogyan kapcsolható össze egy másik szervezet programjával. 
Így kevesebb energiabefektetéssel színvonalasabb programok jöhetnének létre, melyek több látogatót 
is vonzanának, és a különböző civil szervezetek érzékenyebbek lennének egymás munkájára. 

 

Bányász kórus. Várpalotai Bányász Kórus 100 éves jubileumi kórusfesztiválja  

Tehetségekért Alapítvány : VII. David Popper Nemzetközi Csellóverseny, Táncvilágnapja 

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.. 



2 
 

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: 

Gál Andrea 


