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TiszteltTagok!

2016. junius 8-an 13.00 orai kezdettel a "Varpalota - A mi ugyunk" Helyi Kozosseg tagjai Tervezoi csoport ulest
tartanak.

Helyszfn: Varoshaza, I. emelet kamaraterem

Temak:

1. Helyzetelemzes -SWOT analfzis
2. Intezkedesek iranyvonalaira javaslattetel

Kerjuk, hogy a mellekletkent csatolt kerdesekre adott valaszokkal segftsek munkankat.

Tajekoztatom Onoket, hogy honlapunk is elindult, amely elerheto:

http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/

Projektgyiijteshez hasznalhato adatlapok elerhetosege:

https://drivc.googlcxom/folderview?id^OB94QuRsrStpKZlRtd7J3ocURO7TU&usp==drive web

Minden tagotvarunk!

Talaber Marta

a kozosseg kepviseloje
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Ha megkerdezunk vafakit, mi jut arrol a szorol eszebe, hogy kultura, biztos vafaszkent szamlthatunk az

irodaiomra, tancra, zenere, a muveszetekre.

A kultura szo a latinbol ered, jelentese a miivelni szoval lehet egyenerteku, es elsosorban a fold

megmuvelesere hasznaltak.

Napjainkban azonban egy olyan szeleskoru tartalommal felruhazott kifejezes ez, mely rolunk szol. Van

tomegkultura es magas kultura, lakaskultura, testkultura, ipari kultura, mezogazdasagi kultura, es biztosan

mindenki folytatni tudna meg a sort.

KERJUK AZ ELS6 KET OLDALON TEGYENEK MEGJEGYZESEKET!

1. Kerjuk, frja le, mit gondol Varpalota kulturalis erossegekent

2. Kerjuk, irja le, mit gondol Varpalota kulturalis gyengesegekent
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Kulturalis es kozossggi terek infrastrukturalis fejlesztese

Az intezked6s celja, hogy a varosi helyi akcibcsoportok (HAGS) a kOzOssegi bevonassal keszulO helyi
fejlesztesi strategist alapjan, az akcioteruletek kijelolt kozossegi es kulturalis tereinek fizikai
rehabilitaciojat, ill. fejleszteset hajtsak vegre a tarsadalom Osszetartozascinak erositese es helyi
gazdascigi fellendulese erdekeben. Az intezkedes kereteben a kulturalis es kozOssegi terek, szolgaltatasok
fejlesztese, kfnalatuk b6vitese kap t^tmogatast, lehetciseg szerint hozzajarulva a helyi gazdas^g
fejlesztesehez is.

Atamogatas kereteben megvabsulhat:

• A varosi helyi akci6csoportok (HAGS) fejlesztesi strategiajanak elkeszft6sehez kapcso!6d6 projekt-
e!6keszftesi tevekenyseg. Mukodesi ktg.

• Innovatfv, teruleti kOzfissegi szolgaltatast biztosft6 varosi kulturalis intezmenyek felujit^sa, illetve
eszkozfejlesztese. Peldaul varosi konyvt^rak, kozossegi hazakban elektronikus konyv-, zene es filmtar
kialakit£sa es szolgaltatasi kinalatanak bOvftese, uj szolgaltatasok bevezetese - pi. innovativ olvas6,
illetve filmnez6 es zenehallgat6 szoba kialakftasa stb. - elsdsorban, de nem kizar6lagosan fiatalok,
gyermekes csaladok, gyerekek reszere. Kulcsprojekt

•
beleertve az Onkormanyzati, nonprofit es

egyh^zi tulajdonu kozossegi tereket is. A beavatkozas kereteben a leromlott allapotu kozOssegi terek
felujftasa fog megtOrtenni olyan m6don, hogy a lakossag kulonbOzO celcsoportjainak igenyeit minel
hatekonyabban tudja szolgalni. A fiataloknak peldaul szabadidos infrastruktura - pi.: parkour gyakor!6
palya, gOrdeszkas, biciklis gyakor!6palya, szabadteri, ingyenes fitness edzdpalya stb. - kiepftese, mfg
a csaladosoknak hagyom£nyos, ugyanakkor biztonsagos szolgaltatasok garantalasa - jatszOterek stb.
- mig az idosebb korosztalynak a kOzOssegi tevekenysegeket elfisegftO eszkOzOk telepftese.

• A helyi kultura, hagyomanyok, illetve egyeb, a helyi
kOzOsseg altal szervezett rendezvenyek lebonyoKtasara alkalmas terresz kialakftasa, fejlesztese,
kapcso!6d6 eszkOzbeszerzesek tamogat^sa. A varosi kOzOssegi terek funkci6inak kialakitasakor a

ezert tamogatott olyan terek,
terreszek kialakit^sa, amelyek alkalmasak a helyi termekek bemutat^sara, innovatfv formaban tOrtenO
ertekesitesere, a helyi hagyomanyok, kulturalis OrOks6g reszet kepezO, arra epftO, ertekeit tovabbviv6
helyi termekek elO^llft^sanak bemutat̂ s^ra, oktatasara (pi. kezmiives alkot6hazak), illetve a fiatalabb
korosztaly sz^mra a kreativitast fejleszt6 innovativ tevekenysegek elsaj^titasara. Tcimogathat6
tovabba a kulturahoz kapcso!6d6 gazdasagi tevekenysegekre (kulturalis gazdasag) alkalmas
helyszfnek kialakftasa, biztositasa. Az intezked6s kereteben az infrastruktura kialakftasa, fejlesztese,
valamint a helyi gazdasag kOzOssegi megoldcisait tamogat6 beruhazasok vegrehajtasa is
tamogathatb.

MAtiYAKORS/ALi
KOKMANYA

Europat Unl6
Eurdpai Strukturalis
es Beruhazasi Alapok

BEFEKTE1ES A JOVOBE



SZECHENYI

Varpalota - A mi Ogytink" HeIyi KSz5
TOP CLLD program

VAR

HeIyi koz&ss£gszervezes a varosi helyi fejlesztdsi strategiahoz kapcsolodva

Az int6zkedes a kozoss6g altal iranyitott helyi fejleszt6sek ESZA elemeit tartalmazza, amely kSzvetlenu!
kapcso!6dik a prioritastengely ERFA finanszirozasu intezkedesehez. Az intezkedes klserleti jelleggel,
korlatozott szamu varosban va)6sui meg.

Atamogatas kereteben megvabsulhatnak:

• helyi kOzossegszervezesi tevekenysegek;

• helyi (varosreszi, szomszedsagi) identitast er6sft6 tevekenysegek: helytOrteneti, honismereti, helyi
OrGkseg programok, helyi sajatossagokra 6pul6 hagyomanyok, unnepek ^tadasa, felelevenltese, a
helytorteneti es helyismereti- a kulturalis OrOkseg reszet kepez6 targyi eszkOzGk elektronikus
form^ban Wrten6 bemutatasa;

• folyamatos, helyi (varosreszi, szomszedsagi) tarsadalmi parbeszedet fenntart6 egyeztetesi
megoldasok kialakftasa es mukodtetese (allampolgari tanacsok, kerekasztalok stb.), kiemelten a
Iak6telepeken;

• megujftott infrastruktura kOzo'ssegi hasznalatat biztosft6 megoldasok kialakitasa, kulturalis, kozOss6gi
programok szervezese, lebonyolftasa, a szabadid6-eltOltes minb'segenek javftasa, kozOssegi
Onkepzesi folyamatok helyszlnnel es programokkal tortenfi tamogatasa (kozOssegi ter eseteben az
adott ter (intezmeny) kOzossegi bevonasra epftO iranyitasa, kOzter eseten annak programokkal,
k6zd~ssegi aktivitassal va!6 megtOlteset 6s egyben allagmeg6vasat is e!6segft6 lakossagi
egyuttmukodesek);

• helyi (varosreszi, szomszedsagi) aktivitast, tarsadalmi szolidaritast eldsegito tevekenysegek (onkentes
tevekenysegek, kulturalis- es sportprogramok megszervezese, adomanyoz6i kultura fejlesztese stb.);

• helyi, kOzOssegi alapu gazdasagfejleszt6si megoldasok nepszerusitese, kialakitasa es elterjesztese
teruletileg J6I kCrulhatarolt kisk6zoss6gekben, pi.: beszerzdi, terme!6i kozOss6gek, helyi term6kek
kereskedelmenek nepszerusitese;

• helyi vallalkozasok informacibs adatbazisainak 6s online e!6rhet6s6g6nek kialakitasa, a kereskedelmi-
kulturalis kOzt6ri szolgaltatasok megjelenese;

• helyi hagyomanyokra 6piil6 kezmuves (n6pi) mesters6gek ujratanitasa a kulturalis intezm6nyek, a
civil, a k6zmuves mesterek, vallalkozasok egyuttmukod6s6nek keret6ben, szakmaismertet6 6s
bemutat6 programsorozatok, kiallltasok, helyi tehets6gek, kreativ szem6lyek sikeres 6letpalyak
bemutatasa, vandorkiallitasok, a helyi identitas 6s kot6d6s er6sit6se 6rdek6ben;

• ,,Versenyk6pesen a munkaerbpiacon" program elinditasa: a human ero"forras min6s6g6nek fejleszt6se
(nOve!6se), a munkaer6-piacra tOrt6n6 bekapcso!6das eszkozeivel: a helyi tudasra, hagyomanyokra, a
civil 6s uzleti szerep!6k egyuttmuk6d6s6re epOI6, a helyi vallalkozasi kulturat fejleszt6 szocialis
gazdasag, szolidaris gazdasag jellegu kezdem6nyez6sek;

• k6z6ss6gi terekhez kapcso!6d6an a varosi kOrnyezeti fenntarthatbsag 6s kOrnyezettudatossagi akci6k,
programok v6grehajtasa.
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