
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMLÉKEZTETŐ 
TKCS ülés 2016.06.28 

Téma: Intézkedések és forrásallokáció 
 
 

Kontics Monika 
A tervezési folyamat során az alábbi intézkedések megfogalmazását látjuk szükségesnek. Ezek épülnek 
a helyi igényekre, illeszkednek a CLLD elvárásaihoz és keretrendszeréhez, kapcsolódnak egymáshoz és 
más helyi fejlesztési elképzelésekhez. 
 

Multifunkcionális közösségi tér kialakítása – Múltunk megőrzése modern szolgáltatásokkal  

1. Kulcsprojektek: IGEN 

Az intézkedés megvalósulása a stratégia kulcsprojektje, mely Várpalota minden lakosa számára 
olyan megújuló, színvonalas kulturális és közösségi szolgáltatásokat nyújt, melyek jelenleg 
ilyen komplex módon nem állnak rendelkezésre. A projekt építészetileg, mind kulturális és 
közösségi tartalma alapján kiemelt fontosságú Várpalota életében. Az első tervek 2009-ben 
készültek el, mely a Nagy László Galéria (egykori zsinagóga épület) felújításával új kulturális 
teret biztosít a város lakosai számára, míg az egykori zsidóiskola épülettömegéhez visszanyúló 
új szárny megépítésével egy a város számára rég áhított méltó, modern könyvtári elhelyezés 
valósulhat meg. A projekt az ITS 2.3.1 pontjában is azonosításra került: „a zsinagóga és a Faller 
Jenő Szakközépiskola épületegyüttesének történeti és funkcionális rehabilitációja” címen. 

2. Indoklás, alátámasztás: Az offenzív, fejlesztő és elkerülő stratégiai lehetőségek egyaránt 
beazonosítják a közösségek fejlesztésének igényét. A város sokrétű identitásából és fizikai 
széttagoltságából fakadóan is szükség van "helyekre", különösen egy olyan helyre, amely több 
közösséget képes akár egyidejűleg is befogadni, amely erős kulturális tartalma révén mindenki 
számára hordoz tudást és lehetőséget.  
A város közösségi tereinek fejlesztése központi igény, mint kulcsprojekt jelenik meg a 
stratégiában során. Szükségességét alátámasztják az alábbi SWOT elemek és stratégiai 
megfontolások: 

a. Élhető város, helyi közösségek fejlesztése (E1-3, E5, E11, -- L1-3, L11) 
b. Helyi közösségek, közösségi szolgáltatások fejlesztése (Gy1-4, Gy5, Gy7, Gy10-12, 

Gy26, Gy28-- L1-3, L11) 
c. Szabadidő eltöltés helyi lehetőségeinek fejlesztése (E1-3, E56, E12, E14, E16, --V1, V5-

8) 
d. Közösségi szolgáltatások fejlesztése (Gy1-4, Gy5, Gy7, Gy10-12, Gy26, Gy28 -- V6, V7, 

V8, V9) 
e. Humán erőforrás fejlesztő projektek (közösségi és egyéni fejlesztő projektek (Gy5, 

Gy7, Gy12, Gy14-15, Gy23-24, -- V4-6, V9) 
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3. Specifikus cél:  

a. Kulturális szolgáltató terek minőségi fejlesztése. 

b. Kulturális programok fejlesztése. 

c. Közösségi és hálózati együttműködést szolgáló programok fejlesztése 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

kulturális és közösségi terek építése, kulturális és közösségi terek felújítása, 
kulturális és közösségi terek eszközfejlesztése, projektmenedzsment, pályázat 
előkészítéséhez és jogszerű lebonyolításához kapcsolódó költségek, nyilvánosság, 
kommunikáció. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A beruházással olyan program valósul meg, amely más EU vagy 
hazai forrásból nem nyert finanszírozást, azonban kiegészíti, és szervesen kapcsolódik a város 
fejlesztési elképzeléseihez, emelve a városközpont kulturális és közösségi jelentőségét. 

A TOP 2.1.2 „Zöld város” program keretében a fejlesztés helyszínével szomszédos Thury vár 
körüli tér újul meg, a pályázati felhívás alapján elsősorban a zöld felület növelésével. A TOP 
2.1.1 felhívás keretében a Kulcsprojekt nem támogatható, mivel új építést tartalmaz, illetve 
jelenlegi funkciójában nem üzemel. A kulcsprojekt megvalósítása kiegészíti a "Zöld város" 
projekt keretében benyújtandó fejlesztési terveiket, mivel azok a vár körül tér, mint 
városközpont rehabilitációját tartalmazzák, a kulcsprojekt által érintett épület pedig a 
városközpontra néző, jelenleg élő funkció nélküli ingatlan. A kulcsprojekt elsődleges céllal nem 
tartalmaz zöldfelület kialakítást és egyéb városi terek rehabilitációját. 
A TOP-1.2.1-15: (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) 
intézkedés elsődlegesen turisztikai célú beruházásokat támogat.  
A HKFS intézkedésből nem támogatható elsődlegesen turisztikai célú beruházás, 
infrastrukturális jellegű, illetve eszközberuházás. A helyi kulturális fejlesztések másodlagosan 
jelenthetnek turisztikai vonzerőt, ennyiben is kiegészítő a helyi intézkedés. A kulcsprojekt nem 
barnamezős területen, illetve nem szegregációval érintett területen valósul meg (TOP-2.1.1-15 
/Barnamezős területek rehabilitációja/ illetve TOP-4.3.1-15 /Leromlott városi területek 
rehabilitációja/ és TOP-5.2.1-15 /A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok/).  

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A Kulcsprojekt nagysága és a város teljes területére 
való kihatása miatt kedvezményezettjei lehetnek GFO kód szerint: 

a. 321 Helyi önkormányzat 

b. 322 Helyi önkormányzati szerv 

c. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

A kulcsprojekt által biztosított lehetőségek célcsoportja Várpalota teljes lakossága. 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

a. a projektet a HFSK megvalósítására vonatkozó támogatói döntés meghozatalától 
számított 6 hónapon belül Megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek 
benyújtásával megkezdi (1. mérföldkő); 

b. a fejlesztés választ ad a könyvtár elhelyezésének problémáira; 
c. a fejlesztés újra kulturális tartalommal tölt meg egy jelenleg használaton kívüli 

épületet; 
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d. a fejlesztés helyszíne a városkép szempontjából meghatározó, szervesen illeszkedik a 
terület többi fejlesztési elképzeléséhez; 

e. legalább 3 kulturális és/vagy közösségi funkció is megjelenik a projekt keretében 
megvalósuló épületben; 

f. gazdaságfejlesztő hatás kimutatható a megjelenő szolgáltatások által; 
g. a kulcsprojekt megvalósítása esetén kötelezettség a városi esélyegyenlőségi tervvel 

összhangban a hátrányos helyzetű rétegek számára a lehető legteljesebb mértékben 
elérhetővé tenni a létrejövő szolgáltatásokat. 

8. Az intézkedés keretében egy önálló pályázat nyerhet támogatást a 10. pontban megjelölt 
forrás erejéig. 

9. Tervezett forrás: pályázható teljes keretösszeg 320.000.000 Ft; 
i. támogatás aránya: 100%; 

ii. a projektméret korlátai: nem releváns; 
iii. a támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás; 
iv. a támogatás forrása: ERFA 

10. Forrás ütemezése:  

a. I. ütem 320.000.000 Ft ERFA 

b. II: ütem: amennyiben a TOP CLLD pályázati felhívás lehetővé teszi további kiegészítő 
források bevonását, a munltifunkcionális közösségi tér további modern eszközökkel 
való felszereléséhez 120.000.000 Ft ERFA támogatási igény kerül benyújtásra.  

11. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

a. I. ütem: 2017. január – 2018. december (esetlegesen KSZ egyeztetéssel 2019. 
december) 

b. II. ütem: 2020. január – 2020. december 

 

Együttműködésen alapuló helyi programok tartalmi megújulásának, fejlesztésének támogatása. 

1. Indoklás, alátámasztás: A Helyzetelemzés és SWOT analízis is utal a településen jelentős 
hagyományokkal rendelkező civil kezdeményezések és szervezetek jelenlétére. A HKFS 
tervezése során beérkezett projektötletek jelentős része olyan programok megvalósításának 
szükségességét fogalmazta meg, melyek továbblépést, minőségi változást jelenthetnek ezen 
szervezetek és programok életében. Színesíteni és javítani kell a város programkínálatát, 
lehetőséget kell biztosítani a helyi közösségi és együttműködési programok kibontakozására. 

Az „Élhető város, helyi közösségek fejlesztése (E1-3, E5, E11, -- L1-3, L11)”, valamint a 
„Szabadidő eltöltés helyi lehetőségeinek fejlesztése (E1-3, E56, E12, E14, E16, --V1, V5-8)” 
stratégia irányok és célok megvalósulását szolgálja az intézkedés. 

2. Specifikus cél:  

a. Kulturális programok fejlesztése,  

b. Közösségi és hálózati együttműködést szolgáló programok fejlesztése.  

3. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, közösségi rendezvények 
szervezése lebonyolítása, képzések, tudásátadó programok, tanulmányutak, 
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tréningek, műhelymunkák megvalósítása, kulturális és közösségi együttműködést 
segítő szakkörök, táborok, kulturális és közösségi tevékenységeket bemutató 
kiadványok tartalmi elkészítése, szerkesztése, lektorálása, kiadása (nem 
kereskedelmi forgalomba és indokolt mennyiségben), projektmenedzsment, 
pályázat előkészítés, nyilvánosság, marketing, kommunikáció. 

4. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Várpalota a Thury hagyományokra építve a 60-as évek óta 
törekszik a kulturális palettán való megjelenésre. Az infrastrukturális fejlesztések 
megalapozzák a színvonalas kulturális programok megvalósulását, melyhez társadalmi tőkét a 
városban jelen lévő nagy múltú civil szervezet adnak. Emellett a HKFS-ben megfogalmazott 
módon a kultúra fogalmát tágan értelmezve valósulhatnak meg programok. Jelen intézkedés 
tartalmilag hasonló akciókat is tartalmazhat, mint a TOP 5.3.1 (A helyi identitás és kohézió 
erősítése), a megvalósítás során a TOP 5.3.1 intézkedésben nyertes projekt nem támogatható 
HKFS forrásból. A HKFS intézkedés kiegészítheti a TOP-5.2.1-15 (A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok) kulturális projektekkel. 

5. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: GFO kód alapján kedvezményezett lehet 

a. 321 Helyi önkormányzat 
b. 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 
c. 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat 
d. 528 Nemzetiségi egyesület 
e. 529 Egyéb egyesület 
f. 551 Bevett egyház 
g. 561 Közalapítvány 
h. 569 Egyéb alapítvány 
i. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
j. a fentiek konzorciuma 

Az intézkedés által elért célcsoport Várpalota teljes lakossága. 

 

6. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

a. a városban hagyományokkal rendelkező rendezvény fejlesztése történik vagy 
hagyományokkal rendelkező tevékenységhez kapcsolódó rendezvény megvalósítása, 

b. kulturális program esetében a város turisztikai vonzerejének növeléséhez hozzájárul a 
megvalósuló program, 

c. kommunikációs terv minősége, 
d. a program a település lakosságának több társadalmi és korcsoportját megszólítja, 

e. közösségi program esetén a rendezvény segíti a hálózatosodást és a várpalotai 
identitás erősödését, 

f. előnyt élvez, ha a program több egymáshoz koherensen kapcsolódó elemből áll, 
g. előnyt élvez a helyi humán kapacitás bevonásával megvalósuló projekt, 

h. előnyt élvez a helyi vállalkozások részvételével megvalósuló projekt, 

i. a megvalósítás során létrejövő együttműködések száma, 

j. előnyt élvez az önkormányzati és civil szereplők együttműködésével megvalósuló 
projekt, 
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k. előnyt élvez hátrányos helyzetű szereplő által, vagy hátrányos helyzetű csoport 
bevonásával illetve érdekében megvalósuló projekt, 

l. előnyt élvez az a projekt, amely környezeti szempontokat (energiahatékonyság, 
hulladék-minimalizálás) figyelembe vesz, 

m. előnyt élvez a HKFS szempontjából költséghatékony projekt (a HKFS forrást saját 
forrásból egészíti ki), 

n. előnyt élveznek a helyben újszerű megközelítésű, innovatív tartalmú, témájú, 
megvalósítású projektek, 

o. előnyt élveznek a kulcsprojektben létrejövő közösségi centrum bevonásával 
megvalósuló projektek. 

7. Tervezett forrás: pályázható teljes keretösszeg 150.000.000 Ft; 
i. támogatás aránya: 100%; 

ii. a projektméret korlátai: igényelhető támogatási összeg minimum 300.000 Ft 
maximum 5 millió Ft 

iii. a támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás; 
iv. a támogatás forrása: ESZA 

8. Forrás ütemezése:  
a. I. ütem 150.000.000 Ft ESZA 

b. II: ütem: amennyiben a TOP CLLD pályázati felhívás lehetővé teszi további kiegészítő 
források bevonását, az intézkedések keretében megvalósuló közösségi terekhez 
kapcsolódó programok megvalósításához további forrásigény kerül benyújtásra 
60.000.000 Ft összegben. ESZA 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  
a. I. ütem 2016. október – 2020. augusztus 
b. II. ütem 2020. szeptember – 2021. december 

 

Közösséget szolgáló szervezetek tevékenységi színvonalának emelését szolgáló 
eszközbeszerzések támogatása. 

1. Indoklás, alátámasztás: Várpalotán számos helyi közösség létezik, a működésükre irányuló 
társadalmi igény jelentős, azonban a hazai civil társadalomra jellemzően a személyes 
közreműködés, mint hozzáadott érték jelenti "saját tőkéjüket", miközben vagyonuk, 
infrastrukturális és eszköz ellátottságuk alacsony. Az általuk szervezett akciók, programok 
forráshiányosak és a professzionális működésükhöz szükséges menedzsmenttudás is csak 
kevés szervezetnél érhető tetten. A HKFS fontos beavatkozás területe ezek fejlesztése, a 
stratégia végrehajtásának fő vonalaként. Alátámasztó stratégiai irányok: 

o Élhető város, helyi közösségek fejlesztése (E1-3, E5, E11, -- L1-3, L11). 
o Helyi közösségek, közösségi szolgáltatások fejlesztése (Gy1-4, Gy5, Gy7, Gy10-12, 

Gy26, Gy28-- L1-3, L11). 
o Közösségi szolgáltatások fejlesztése (Gy1-4, Gy5, Gy7, Gy10-12, Gy26, Gy28 -- V6, V7, 

V8, V9). 

2. Specifikus cél:  

a. Kulturális programok fejlesztése,  

b. Közösségi és hálózati együttműködést szolgáló programok fejlesztése. 
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3. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

a szervezet közösséget segítő, szolgáló tevékenységének színvonalemeléséhez 
szükséges eszközök beszerzése, projekt előkészítés, projektmenedzsment, 
nyilvánosság, kommunikáció. 

4. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az eszközbeszerzés más pályázati intézkedésekből nem 
támogatható, a HKFS-en belül azonban kiegészíti az „Együttműködésen alapuló helyi 
programok tartalmi megújulásának, fejlesztésének támogatása” című intézkedést, ezzel 
teremtve meg az összhangot és a fenntarthatóságot. 

5. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

a. 322 Helyi önkormányzati költségvetés szerv 
b. 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat 
c. 528 Nemzetiségi egyesület 
d. 529 Egyéb egyesület 
e. 551 Bevett egyház 
f. 561 Közalapítvány 
g. 569 Egyéb alapítvány 
h. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
Az intézkedés által elért célcsoport Várpalota teljes lakossága. 

6. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

a. a beszerzés hozzájárul a kérelmező tevékenységének fenntarthatóságához, 
b. a fejlesztendő tevékenység a város különböző társadalmi és korcsoportjait szolgáló 

tevékenység, 
c. kulturális tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén hozzájárul a város 

turisztikai vonzerejének növeléséhez, 
d. előnyt élveznek kulturális tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés esetén a 

Várpalota Város Közművelődési Koncepciójának 8.1. pontjában nevesített kiemelt 
jelentőségű művészeti együttesek, 

e. előnyt élvez, ha a beszerzés támaszkodik helyi kapacitások igénybevételére, 
f. a megvalósításhoz kapcsolható létrejövő együttműködések száma, 
g. előnyt élvez az önkormányzati és civil szereplők együttműködésével megvalósuló 

projekt, 
h. előnyt élvez hátrányos helyzetű szereplő vagy hátrányos helyzetű csoport érdekében 

megvalósuló tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés, 
i. előnyt élvez az a projekt, amely környezeti szempontokat (energiahatékonyság, 

környezettudatosság) figyelembe vesz, 
j. előnyt élvez a HKFS szempontjából költséghatékony projekt (a HKFS forrást saját 

forrásból egészíti ki), 
k. előnyt élveznek a hagyományos tevékenységek újszerű, innovatív megújítását segítő 

eszközbeszerzések, 
7. Tervezett forrás: pályázható teljes keretösszeg 48.000.000 Ft;  

i. támogatás aránya: 100%; 
ii. a projektméret korlátai: igényelhető támogatási összeg: 
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1. árpalota Város Közművelődési Koncepciójának 8.1. pontjában 
nevesített kiemelt művészeti együttes esetén minimum 300.000 Ft 
maximum 4 millió Ft 

2. GFO 322 és 572 besorolásba eső kedvezményezett esetén minimum 
300.000 Ft maximum 3 millió Ft 

3. Egyéb kedvezményezett esetén minimum 200.000 Ft maximum 
1.500.000 Ft 

iii. a támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás; 
iv. a támogatás forrása: ERFA 

8. Forrás ütemezése:  

a. I. ütem 48.000.000 Ft ERFA 

b. II: ütem: amennyiben a TOP CLLD pályázati felhívás lehetővé teszi további kiegészítő 
források bevonását, az intézkedések keretében megvalósuló közösségi terekhez 
kapcsolódó programok megvalósításához további forrásigény kerül benyújtásra 
60.000.000 Ft összegben. ERFA 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  
a. I. ütem 2016. október – 2020. augusztus 
b. II. ütem 2020. szeptember – 2021. december 

 

Közösségi terek tartalmi megújítását és fejlesztését szolgáló infrastrukturális fejlesztések 
támogatása 

1. Indoklás, alátámasztás: A város térszerkezete (nagy területen helyezkedik el, több 
városrészből épül fel, egyes városrészeket felhagyott, leromlott ipari területek választanak el) 
megújításra szorul.  Élhető, modern város csak e problémák kezelésével fejleszthető. 
A TOP CLLD eszközeivel kisebb léptékű kül- és beltéri infrastrukturális fejlesztések 
valósulhatnak meg, amelyek kiegészítik a város egyéb tervezett, nagyobb volumenű 
beruházásait, illetve közvetlen lehetőséget nyújtanak a város lakosai számára a szabadidő 
hasznos eltöltésére. 
Alátámasztó stratégiai irányok: 

a. Város- és környezet rehabilitáció (Gy18-19, Gy21-22, Gy27-29, V7-8) 
b. Szabadidő eltöltés helyi lehetőségeinek fejlesztése (E1-3, E56, E12, E14, E16, --V1, V5-

8) 

2. Specifikus cél:  

a. Közösségi együttműködést szolgáló beruházások megvalósulása. 

b. Közösségi és hálózati együttműködést szolgáló programok fejlesztése. 

3. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

szabadtéri közösségi terek kialakítása több korcsoport számára (játszótéri, felnőtt fitnesz, 
work out elemekkel), padok, szemetesek, információs táblák elhelyezése, ivókút építése, 
hozzákapcsolódó kisléptékű infrastruktúra kiépítése, beltéri közösségi helyek esetén építés, 
felújítás, működési területhez szükséges eszközbeszerzés, projekt előkészítés, projekt 
lebonyolítás, nyilvánosság, kommunikáció. 
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4. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A beruházással olyan projektek valósulhatnak meg, amelyek 
más EU vagy hazai forrásból nem nyertek finanszírozást, azonban kiegészítik, és szervesen 
kapcsolódik a városfejlesztési elképzelésekhez. A TOP 2.1.2 „Zöld város” program keretében a 
Thury vár körüli tér újul meg, a pályázati felhívás alapján elsősorban a zöld felület növelésével, 
az intézkedés keretében nem cél az új zöldfelület kialakítása, hanem elsősorban a meglévő, 
különböző városrészeken lévő közösségi terek fejlesztése, új funkcióval való kiegészítése 
feladat. Olyan a HKFS-ben megfogalmazott célokhoz kapcsolódó intézmények kisebb felújítása 
is megvalósulhat, melyek teret és lehetőséget adnak a tehetségek, művészeti és kulturális 
csoportok, civil szervezetek tevékenységének fejlesztéséhez. 
A projektek nem barnamezős területen valósulnak meg. A szegregációval érintett területek 
pedig nem kizárólagos fejlesztési helyszínek. 

5. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

a. 321 Helyi önkormányzat 

b. 529 Egyéb egyesület 
c. 561 Közalapítvány 
d. 569 Egyéb alapítvány 
e. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
f. fentiek konzorciuma 
Az intézkedés által elért célcsoport Várpalota teljes lakossága. 

6. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

a. szabadtéri fejlesztés esetén több korcsoport igényét szolgálja a megvalósuló 
beruházás, 

b. szabadtéri fejlesztés esetén legalább 3 településrészt érint a projekt, 

c. szabadtéri fejlesztés esetén előnyt élvez az a projekt, amelynek legalább egyik 
fejlesztési helyszíne az ITS-ben szegregációval veszélyeztetett területként került 
azonosításra, 

d. a megvalósítás és működtetés során létrejövő helyi együttműködések száma, 

e. beltéri közösségi tér esetén segíti kulturális területen működő szervezetek munkáját, 

f. a szolgáltatások száma, 

g. az igénybevevő célcsoport nagysága, 

h. előnyt élvez a fogyatékkal élő emberek igényeit figyelembe vevő fejlesztés, 

i. beltéri közösségi tér esetén előnyt élvez a Várpalota Város Közművelődési 
Koncepciójának 8.1. pontjában nevesített kulturális csoportokkal való együttműködés 

j. előnyt élvez az a projekt, amely környezeti szempontokat (energiahatékonyság, 
környezettudatosság) figyelembe vesz, 

k. előnyt élvez a HKFS szempontjából költséghatékony projekt (a HKFS forrást saját 
forrásból egészíti ki), 

7. Tervezett forrás: pályázható teljes keretösszeg 45.000.000 Ft;  
i. támogatás aránya: 100%; 

ii. a projektméret korlátai: igényelhető támogatási összeg:  
• szabadtéri fejlesztés esetén maximum 15.000.000 Ft 
• beltéri közösségi hely fejlesztése esetén maximum 30.000.000 Ft 
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iii. a támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás; 
iv. a támogatás forrása: ERFA 

8. Forrás ütemezése:  

a. I. ütem 45.000.000 Ft ERFA 

b. II: ütem: amennyiben a TOP CLLD pályázati felhívás lehetővé teszi további kiegészítő 
források bevonását, az intézkedések keretében megvalósuló közösségi terekhez 
kapcsolódó programok megvalósításához további forrásigény kerül benyújtásra 
80.000.000 Ft összegben. ERFA 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  
a. I. ütem 2016. október – 2020. augusztus 
b. II. ütem 2020. szeptember – 2021. december 

 

A gyermek és ifjúsági korosztály helyben maradását, tehetségének kibontakozását segítő 
együttműködések támogatása 

1. Indoklás, alátámasztás: Várpalota népessége lassan csökken, ennek elsődleges oka a fiatalok 
elvándorlása. A város képzett, fiatal munkaerejét jelentős mértékben szívja el a két közeli 
megyeszékhely, illetve a "világ többi része". Jól mutatja az elvándorlási folyamatokat a TOP 
CLLD esetében alkalmazott online kérdőív, melyet Kínából, Németországból, Ausztriából, 
Nagy-Britanniából és távoli magyar városokból is többen kitöltöttek, nyilvánvalóan azok a 
várpalotai születésűek, akik ma már nem a városban élnek. Az elvándorlása leginkább a 
magasabban képzett rétegnek van lehetősége, paradox módon mégis arra kell törekedni a 
városnak, hogy segítsen a gyermekek, fiatalok tehetségét kibontakoztatni, ezáltal is erősítve a 
várpalotai indentitást, lokálpatriotizmust. A tehetséggondozásba való befektetés hosszú távon 
minden közösségnek megtérül, nem utolsó sorban növeli a város vonzerejét az olyan családok 
számára, akiknek kevesebb anyagi lehetőséggel, de tehetséges gyermeket nevelnek. 
A tervezett beavatkozás fő forrása a TOP CLLD forrás, amely azonban kiegészítő forrás, mivel a 
tehetséggondozó tevékenységet jelenleg is végzik Várpalotán, e tevékenység színvonalát, 
hatását hivatott növelni a tervezett intézkedés.  
Alátámasztó stratégiai irányok: 

a. Humán erőforrás fejlesztő projektek (közösségi és egyéni fejlesztő projektek (Gy5, 
Gy7, Gy12, Gy14-15, Gy23-24, -- V4-6, V9) 

2. Specifikus cél:  

a. közösségi és hálózati együttműködést szolgáló programok fejlesztése 
3. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

városi, több korcsoportot és tudáságazatot érintő mentorálási program kidolgozása, 
mentorok foglalkoztatása, mentorok képzése, rendezvények, versenyek, szakkörök, 
tudásátadó programok, képzések, táborok, műhelymunkák szervezése, lebonyolítása a 
gyermek- és fiatal korosztály számára, együttműködést és érzékenyítést szolgáló 
programok szervezése, lebonyolítása szülők számára, nyilvánosság, kommunikáció, 
marketing, projektmenedzsment. 

4. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A program célja a helyben már működő tehetségpontok szakmai 
háttérbázisának és helyi együttműködésének megteremtése. Ezzel kiegésízti az országosan 
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működő, a korcsoportokat azonban egymással össze nem kötő, így a tehetség nyomon 
követését nem teljes mértékben biztosító programokat. A szülők elérése, a gyermekek 
tehetséggondozáshoz való hozzáférésének javítása elsődleges. A program ilyen módon más 
forrásból nem támogatható. 

5. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: az alábbi GFO besorolás szerinti szervezetek, legalább 
három tagból álló konzorciuma: 

a. 321 Helyi önkormányzat 

b. 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 

c. 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat 

d. 521 Sportegyesület 

e. 528 Nemzetiségi egyesület 

f. 529 Egyéb egyesület 

g. 551 Bevett egyház 

h. 561 Közalapítvány 

i. 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye, 

j. 569 Egyéb alapítvány 

k. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

Az intézkedés elérni kívánt célcsoportja közvetlenül a 6-18 éves korosztály, illetve ezen korosztály 
szülei, közvetetten a 18+ korosztály 

6. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

a. konzorcium tagjainak száma, 

b. legalább 12 hónapra tervezett, 

c. több korosztály elérése, 

d. tehetségterületek száma, 

e. program időtartama, 

f. bevonni kívánt gyermekek száma, 

g. megvalósíthatósági tanulmány megalapozottsága: 

i. támaszkodik az adottságokra, 

ii. hozzájárul a helyi identitás erősödéhez, 

iii. költséghatékony (egy gyermekre eső felhasznált támogatási összeg) 

iv. komplexitás, 

v. egyéb források, támogatók bevonása. 

h. együttműködik helyi vállalkozásokkal 

i. előnyt élvez a hátrányos helyzetű városrészekről, családokból származó gyermekek 
bevonása, 

j. előnyt élvez a 12 hónapnál hosszabb időtartalmú projekt 

7. Tervezett forrás: pályázható teljes keretösszeg 50.000.000 Ft;  
i. támogatás aránya: 100%; 
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ii. a projektméret korlátai: igényelhető támogatási összeg: maximum 25.000.000 
Ft 

iii. a támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás; 
iv. a támogatás forrása: ESZA 

8. Forrás ütemezése:  

a. I. ütem 50.000.000 Ft ESZA 

b. II: ütem: amennyiben a TOP CLLD pályázati felhívás lehetővé teszi további kiegészítő 
források bevonását, az intézkedések keretében megvalósuló közösségi terekhez 
kapcsolódó programok megvalósításához további forrásigény kerül benyújtásra 
50.000.000 Ft összegben. ESZA 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  
a. I. ütem 2017. január – 2019. december 
b. II. ütem 2020. január– 2021. december 

A tervezett műveleteket, helyi felhívásokat az alábbi táblázatban is össze kell foglalni. 

Együttműködések 

1. Specifikus cél:  
a. Kulturális szolgáltató terek minőségi fejlesztése. 
b. Közösségi együttműködést szolgáló beruházások megvalósulása. 

2. Indoklás, alátámasztás: Mind társadalmi, mind gazdasági területen előnyöket hozhat a kijelölt 
a tématerületeknek az együttműködések szintjére való emelése, illetve a megkezdett sikeres 
együttműködések továbbfejlesztése. A várpalotai szervezetek jelentős és aktív testvérvárosi 
kapcsolatokkal rendelkeznek, mégis markánsan megjelent a konzultációkon és a projekt 
adatlapokon, hogy ezeken a kapcsolatokon túlmutató, új tudásátadó és tudásmegosztó 
programok megvalósítása tehetné sikeresebbé a kulturális és közösségépítési feladatokat. 

Azonosítható stratégiai irányok: 
o Helyi közösségek, közösségi szolgáltatások fejlesztése (Gy1-4, Gy5, Gy7, Gy10-12, 

Gy26, Gy28-- L1-3, L11) 
o Humán erőforrás fejlesztő projektek (közösségi és egyéni fejlesztő projektek (Gy5, 

Gy7, Gy12, Gy14-15, Gy23-24, -- V4-6, V9) 
 

3. Az együttműködés tervezett tématerületei:  
a. térségeket és/vagy országhatárokat átívelő kulturális és gasztronómiai 

együttműködések, 
b. térségek és/vagy országok közötti innovatív helyi termék fogyasztást népszerűsítő 

programok, 
c. helyi értékek felkutatását és feldolgozását segítő térségek és/vagy országok közötti 

ifjúsági együttműködések kialakítása. 
d. térségek és/vagy országok közötti tehetséggondozó és fejlesztő programok  

4. Tervezett forrás: 67.000.000 Ft ESZA forrás, tervezett projektméret 1.000.000 Ft – 10.000.000 
Ft 
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Forrásbemutatás: 

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

ERFA forrás 533 millió Ft, ebből 
120 millió Ft működési és animációs költség 
320 millió Ft Kulcsprojekt fejlesztési költség 
48 millió Ft 3. intézkedés fejlesztési költség 
45 millió Ft 4. intézkedés fejlesztési költség 
 
 
ESZA forrás 267 millió Ft 
150 millió Ft 2. intézkedés fejlesztési költség 
50 millió Ft 5. intézkedés fejlesztési költség 
67 millió Ft 6. intézkedés (térségek közötti és nemzetközi együttműködési programok) fejlesztési 
költség 
 

Felmerült a kérdés a forrásátcsoportosítás lehetőségéről. 

A HKFS felülvizsgálata a HACS feladata, arra nincs iránymutatás, hogy hány alkalommal lehet a HKFS-t 
módosítani, a LEADER programban erre ebben a programozási időszakban kétszer lesz lehetősége a 
HACS-oknak. 

 

 
készítette: 
Kontics Monika 
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