Cselekvési terv 2019-2024.
TOP-5.3.1.-16-ZA1-2017-00011
Legyünk TOP-pon Zalában! - Közösségfejlesztés öt zalai településen
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Cselekvési terv 2019-2024.
Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt
szakmai tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték
mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság stb.).
Alapelvek:
1. Tartalom. A cselekvési terv a közösség által meghatározott problémák megoldására irányuló intézkedési folyamat(ok) strukturált rendszere. A
helyzetelemzés a cselekvési terv elkészítését szolgáló igényfelmérésre, azaz a közösségi interjúk, beszélgetések és a közösségi felmérés
eredményeire épül - lehatárolt célterületenként.
2. Ütemezés. Az intézkedések a cél(ok) elérésére irányuló részfolyamatok időbeli és tevékenységbeli rendszerében a felelős(ök) és a célok is
megjelennek. A TOP felhívás 36 hónapra ütemezi a megvalósítás minimális idejét, és további kötelező 2 éves fenntartást ír elő. Így az ütemezés
3 + 2 év időszakot fed le.
3. Megvalósítók és feladataik. A bevonandó közösségek /csoportok megnevezése, és a konkrét hozzájárulásokat leírása. A konkrét feladatokhoz
konkrét felelősök rendelésével a lakosságnak nagyobb lehetősége van bevonódni, a szervezők pedig azonosítják a szerepvállalás lehetőségét
biztosító folyamatrészeket, így a megvalósulás túlmutat a puszta „rendezvényszervezésnél”.
A célterületen élők aktív részvételével, közös tervezés és sok egyeztetés, beszélgetés után szerkesztődött meg a cselekvési terv, amelynek
folyamatos a felülvizsgálata és az eredmények, megvalósítások összegzése.
A terv tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyekhez támogatást kívánunk igénybe venni.
Az 3.1.2.2.3. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket, aBűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programokat saját
szervezésben kívánjuk ellátni.
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,
események
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása és
felelevenítése

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
hogy régen a
naptári, egyházi és
mezőgazdasági év
jeles napjaihoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket,
rítusokat,
természeti
ünnepeket
elevenítsük fel és
szervezzük a jelen
helyzethez történő
adaptálással.

A jeles
napokhoz
kötődő
események
megszervezése
által erősödjön
a helyiek
identitástudata,
a
visszaemlékezés
a régi falusi
májusfa
kitáncolásokra
pedig valami
különlegességet
visz a
hétköznapokba.
Igazodva a
rohanó
világunkhoz,
nem bállal,
hanem aktív
cselekvésekkel
ismertetik meg
a
hagyományokat
a szépkorúak a
fiatalokkal.

A célterület teljes
lakossága bevonandó a
tevékenységekbe. A
fiatalok és az idősebb
generációk közötti
kommunikáció során
az idősebb generáció
átadhatja tudását, az
ünnepi szokás
felelevenítésébe
bevont fiatalok
megtanulnak
ünnepelni.

Hagyományőrző
Májusfa kitáncolás
/Sümegcsehi/

Konzorciumi tag:
Sümegcsehi
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
150 000 Ft

Sümegcsehi
Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az eddigi májusfa
kitáncolás csak a
bálról szólt. Az
előző évekhez
képest azzal bővül
a program, hogy a
helyi oktatási
intézmény tanulói
is részt vesznek a
programon, a
nyugdíjas klub az
önkormányzattal
közösen a régi
hagyományokat
feladatok
meghatározásával
ismerteti meg a
fiatalokkal.
A májusfa
kitáncolás
szertartásával
kapcsolatos
kérdések
megválaszolása
után énekkel,
tánccal
körbejárják a fát a
csapatok, majd
együtt
ünnepelnek.

3.1.1.A/3.a
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A májusfa ledöntésének
szertartásos mozzanata
a fa körültáncolása,
melyet az ifjúsági
korosztály a helyi idősek
elbeszélései alapján
valósít meg, dallaltánccal.
Ezt követően közös
ünnepléssel,
sütögetéssel folytatódik
a nap.

2019060120190831
2021060120210831

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,
események
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása és
felelevenítése

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
hogy régen a
naptári, egyházi és
mezőgazdasági év
jeles napjaihoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket,
rítusokat,
természeti
ünnepeket
elevenítsük fel és
szervezzük újból, a
jelen helyzethez
történő
adaptálással.

A jeles naphoz
kötődő
események, a
szüreti
hagyományok
újbóli
megszervezése
által erősödjön
a helyiek
identitástudata

A célterület teljes
lakossága bevonandó a
tevékenységekbe. A
fiatalok és az idősebb
generációk közötti
kommunikáció során
az idősebb generáció
átadhatja tudását, az
ünnepi szokás
felelevenítésébe
bevont fiatalok pedig
megtanulnak
ünnepelni.

Türjei Vigadalom
/Türje/

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
2 229 500 Ft

Türje Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest azzal bővül
a program, hogy a
helyi közösség
által tervezett és
elkészített
népviseleti
ruhákban
vonulnak fel a
szüretelők, a
menetben a
szomszédságok is
képviseltetik
magukat.
A szőlőlopásjátékot a dalkör
tagjai tanítják
meg, a fiataloknak
és örökítik át a
hagyományt.

3.1.1.A/3.a
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A szüreti hagyományok
felelevenítése során az
idei évben saját tervezés
és kivitelezésben
készült, népviseletbe
öltözetben felvonulók a
szüretelő menetben
szőlőkoszorút visznek,
amit a szüreti bálban
dekorációként
használnak fel. Ezt a
csőszleányok és
csőszlegények őrzik a
szüreti mulatság alatt. A
szőlőlopásjátékot a helyi
dalkör idősebb tagjai
tanítják meg a
fiataloknak. Az
ünnepségre a
konzorciumi
partnertelepülésekről is
mezőgazdasági
gépekkel, lovas kocsikkal
érkeznek a szüretelők,
hogy együtt mulassanak
a kulturális programmal
tarkított vigasságon.
A szőlősgazdák
legfontosabb gazdasági
és társadalmi eseménye
a szüret, ezt szeretnénk
visszaállítani.

Catering:
182 100 Ft
Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen
Elszámolt költség:
hangosítás
Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus:
Eszközbeszerzés,
Költségkategória:
Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek
1 740 500 Ft
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek
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bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez
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z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása és
felelevenítése

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
hogy régen a
naptári, egyházi és
mezőgazdasági év
jeles napjaihoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket,
rítusokat,
természeti
ünnepeket
elevenítsük fel és
szervezzük meg a
jelen helyzethez
történő
adaptálással.

A jeles naphoz
kötődő
események, a
szüreti
hagyományok
és az őszi
betakarítás
megszervezése
által erősödjöna
helyiek
identitástudata

A célterület teljes
lakossága bevonandó a
tevékenységekbe. A
fiatalok és az idősebb
generációk közötti
kommunikáció során
az idősebb generáció
átadhatja tudását, a
betakarítás és szüreti
szokás
felelevenítésébe
bevont fiatalok pedig
megtanulják
megünnepelni,
megbecsülni a
mezőgazdasági
munkákat.

Őszi betakarítás és
szőlőünnep /Óhíd/

Konzorciumi tag:
Óhíd
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
1 013 500 Ft

Óhíd Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest azzal bővül
a program, hogy
idén az őszi
betakarítás
mozzanatait
megmutatva
együtt megyünk ki
a falu határába és
gyűjtünk
terméseket, pl.
csipkebogyót.
Az őszi munkát
egy közös
felvonulással
ünnepeljük meg, a
szomszédságok
részvételével. A
programot
kiegészítjük egy
hagyományőrző
bemutatóval.

3.1.1.A/3.a

A betakarítás és a szüreti
hagyományok
mozzanatainak
felelevenítésével
élvezetesen ismertetjük
meg a fiatalokkal az
ünnepek, jeles napok
szokásait és a mögöttük
rejlő történelmet. A
felvonulással
egybekötött
népünnephez egy
ősmagyar
hagyományőrző csapat
íjászbemutatója is
kapcsolódik, minden
évben más
hagyományőrző
mutatkozik be a
programon.

Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen
Elszámolt költség:
sátor beszerzése
Konzorciumi tag:
Óhíd
Költségtípus:
Eszközbeszerzés,
Költségkategória:
Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek
501 400 Ft
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,
események
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása és
felelevenítése

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
mint ahogy
korábban, az
egyház jeles
napjaihoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket,
ünnepeket
elevenítsük fel és
szervezzük meg a
jelen helyzethez
történő
adaptálással.

A jeles
napokhoz
kötődő
események
megszervezése
által erősödjön
a helyiek
identitástudata,
az
visszaemlékezés
pedig vigyen
színt, valami
különlegességet
a
hétköznapokba,
hogy valóban
megéljük az
ünnepeket,
hiszen a
különböző
generációk
közötti
kapcsolat a
méltó
megemlékezéss
el kezdődik.

A célterület teljes
lakossága bevonandó a
tevékenységekbe. A
fiatalok és az idősebb
generációk közötti
kommunikáció során
az idősebb generáció
átadhatja tudását, az
ünnepi szokás
felelevenítésébe
bevont fiatalok pedig
megtanulnak
ünnepelni.

Falukarácsony
/Mihályfa/

Konzorciumi tag:
Mihályfa
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
340 000 Ft.

Mihályfa
Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest azzal
egészül ki a
program, hogy a
falukarácsonyfájár
a együtt készíti a
közösség a
díszeket,
majd a szent
ünnepen
szépkorúak
mesélnek régi
karácsonyi
történeteket.

3.1.1.A/3.a
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Az év végi összegzése a
települési munkának,
ünnepség a közösen
feldíszített karácsonyfa
mellett kulturális
műsorral fűszerezve.
Az idősebb generáció
tagjai által elmesélt
történetek alapján
megelevenedik a múlt.

2019120120200229
2020120120210228
2021120120220228

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,
események
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
mint ahogy régen, a
naptári év jeles
napjaihoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket
elevenítsük fel és
szervezzük meg, a
jelen helyzethez
történő
adaptálással.
Sok a magányos,
egyedül élő személy
a faluban.

A jeles naphoz
kötődő
esemény
megszervezése
által erősödjön
a helyi kohézió.
A megható,
közös
Karácsonyi
ünnep
megszervezésév
el azokat is
erősítjük, akik
egyedül
ünnepelnék
Jézus
születését.
Továbbá ilyen
együttléte
nem volt még a
falunak, amely
a helyi
identitást is
erősíti.

A célterület teljes
lakossága bevonandó a
tevékenységekbe. A
fiatalok és az idősebb
generációk közötti
kommunikáció során
az idősebb generáció
átadhatja tudását, az
ünnepi szokás
felelevenítésébe
bevont fiatalok pedig
megtanulnakközösség
ben ünnepelni.

Idősek Napja és
Falukarácsony
/Óhíd/

Konzorciumi tag:
Óhíd
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
683 000 Ft.

Óhíd Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Óhídon a
karácsonyi
hagyományokhoz
kötődő program
eddig nem volt,
nem volt közös
karácsonyi
ünneplés a
faluban. A 2018.ban először
megrendezésre
kerülő Idősek
napja 2019-től
karácsonyi
hagyományápolás
sal egészül ki.
Továbbá
felköszöntik a falu
legidősebb
polgárait.

3.1.1.A/3.a
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A projekt előtt egy
alkalommal szerveztek
az időseknek programot,
adventi kézműves
program is megvalósult,
de idén először került a
rendezvénynaptárba egy
olyan esemény, ahol
településen élő
szépkorúak köszöntése
és generációktalálkozása
a szeretet ünnepén
együtt valósul meg.
Karácsonyi dekorációk
készítése helyi segítők
bevonásával.
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása és
felelevenítése

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
hogy régen az
egyházi jeles
napokhoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket,
ünnepeket
elevenítsük fel és
szervezzük meg a
jelen helyzethez
történő
adaptálással.

A jeles
napokhoz
kötődő
események
megszervezése
által erősödjön
a helyiek
identitástudata,
a kézműves
foglalkozáson
közösen
készüljenek az
ünnepi
koszorúk,
generációk
tudásának
átörökítésével.

A célterület teljes
lakossága bevonandó a
tevékenységekbe. A
fiatalok és az idősebb
generációk közötti
kommunikáció során
az idősebb generáció
átadhatja tudását, az
ünnepi szokás
felelevenítésébe
bevont fiatalok
kézműves fortélyokat
ismerhetnek meg.

Adventi gyertyagyújtás
és Kézműves foglalkozás
/Batyk/

Konzorciumi tag:
Batyk
Költségtípus:
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
anyagköltség,
Költségkategória:
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek
145 000 Ft

Batyk Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest azzal
egészül ki a
program, hogy a
minden évben
megrendezésre
kerülő
gyertyagyújtást
megelőzi a közös
kézműveskedés,
az Adventi
koszorúk és asztali
díszek
készítésével.
karácsonyvárás
hagyományának
felelevenítése a
célunk.

3.1.1.A/3.a
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Adventi gyertyagyújtás a
közösségben a
Polgármesteri Hivatal
előtti téren. Kézműves
foglalkozás alatt
koszorúkészítés, asztali
díszek készítése
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása és
felelevenítése

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
mint ahogy régen, a
naptári év jeles
napjaihoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket
elevenítsük fel és
szervezzük meg, a
jelen helyzethez
történő adaptálással

A jeles
napokhoz
kötődő
események
megszervezése
által erősödjön
a helyiek
identitástudata,
az emlékezés
pedig vigyen
színt, valami
különlegességet
a hétköz-napokba, hogy valóban megéljük
az ünnepeket,
egymás elfogadása a méltó
megemlékezéss
el kezdődik.

A fiatalok és az
idősebb generációk
közötti kommunikáció,
az idősebb generáció
visszaemlékezései
alapján ünnepi szokás
felelevenítésébe
bevont fiatalok a
színjátszás és a
pávakör
tevékenységébe
nyerhetnek
bepillantást.

Idősek Karácsonya
/Sümegcsehi/

Konzorciumi tag:
Sümegcsehi
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
399 000 Ft

Sümegcsehi
Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

A rendezvényre a
célterületen élő
szépkorúak is
kapnak meghívót,
eddig a
Sümegcsehiben
élő idősek voltak
a résztvevők. A
Járási Idősügyi
Tanács
emblematikus
képviselőjének
köszöntője érinti
a konzorciumban
lévő települések
szépkorúit is,
elkezdődik egyfajta közösséggé
szerveződés..

3.1.1.A/3.a
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A helyi szépkorúak
megvendégelése, helyi
színjátszók, pávakör
éneke mellett. A járás
Idősügyi Tanácsának
emblematikus
képviselője előadása, a
helyi hagyományok
felelevenítése, a
szépkorúak
megbecsülése
érdekében. A
hagyományápolással a
generációk közötti
párbeszéd és
együttműködés
elindítása.
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
a naptári év jeles
napjaihoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket,
ünnepeket
elevenítsük fel és
szervezzük meg a
jelen helyzethez
történő adaptálással

A jeles
napokhoz
kötődő
események
megszervezése
által erősödjön
a helyiek
identitástudata,
hogy valóban
megéljük az
ünnepeket,
jelen esetben a
Mikulás
érkezése a
településen élő
gyermekeket
hozza össze egy
csokorba.

A célterület óvodás és
iskolás korosztálya
bevonandó a
tevékenységekbe.

Falumikulás
/Sümegcsehi/

Konzorciumi tag:
Sümegcsehi
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
150 000 Ft

Szakmai
vezető, az 5
település
önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest azzal
egészül ki a
program, hogy a
gyermekeknek
kell próbákat
teljesíteni a
manóiskolában,
hogy a Mikulás
megérkezzen
hozzájuk és ez
csak úgy
sikerülhet, ha
közösségben
együttműködnek,
ha megismerik a
helyi
hagyományokat, a
helyi értékeket.
Ajándékkal
kedveskednek a
Mikulásnak,
hiszen adni öröm.
Ezt a
szellemiséget
kívánjuk átültetni
a gyakorlatba.

3.1.1.A/3.a
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A település gyermekei
részére közösségi
esemény a Mikulás
érkezése a faluban, ez
már hagyománnyá vált
az évek alatt. Dallal és
versekkel köszöntve a
nagyszakállút, mindezt
meghívott előadók
segítségével.
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,
események
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

A helyi
hagyományok
feltárása és
felelevenítése

Igény merült fel a
közösségi
beszélgetéseken a
szépkorúak részéről,
hogy régen a
naptári, egyházi és
mezőgazdasági év
jeles napjaihoz
kapcsolódó
hagyományos
közösségi
tevékenységeket,
rítusokat,
természeti
ünnepeket
elevenítsük fel és
szervezzük újból, a
jelen helyzethez
történő
adaptálással.

A jeles naphoz
kötődő
események, a
Mihály napi
hagyományok
megszervezése
által erősödjön
a helyiek
identitástudata.
Mihály napja az
őszi időszak
’hivatalos’
kezdő- s a
természetbeni
szolgáltatások
teljesítésének
határnapja,
ekkor még
lehetősége volt
a lakosságnak
szabadban
főzni.
Tűzgyújtással,
közös főzéssel a
településikohézi
ó erősítése a
célunk.

A célterület teljes
lakossága bevonandó a
tevékenységekbe. A
fiatalok és az idősebb
generációk közötti
kommunikáció során
az idősebb generáció
átadhatja betakarító
ünnepi tudását.
A hagyomány életben
tartásával szeretné a
közösség a következő
generációnak
átörökíteni.

Szent Mihály Nap
/ Mihályfa/

Konzorciumi tag:
Mihályfa
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
454 000 Ft

Mihályfa
Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest a program
kibővül közösségi
cselekvéssel,
hiszen
hagyományőrző
betakarításként a
település
közösségi
kertjében
krumpliszedést
mutatunk be,
amit aztán este a
tábortűznél meg
is sütünk, majd a
népkertben
paprikát fűzünk
száradni, a
kemencében
pedig a szüreti
hagyományos
édességeket
sütjük meg,
tanítjuk a
fiataloknak.

3.1.1.A/3.a

Hagyományőrzés,
pásztortűzgyújtás és a
gazdasági év
befejezésének ünnepe a
célterületen, mely újabb
alkalom a közösségi
együttlétre.
A szüreti felvonulást
követően a népkertben
hagyományátörökítés
zajlik, este tábortűz
mellett örömtánccal
ünnepeljük meg a
betakarítást.

Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen
Elszámolt költség:
Motoros
áramfejlesztő gép,
aggregátor.
Konzorciumi tag:
Mihályfa
Költségtípus:
Eszközbeszerzés,
Költségkategória:
Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek
298 900 Ft
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi
eredmények
bemutatása

Az ifjúsági
korosztályt
megszólítva,
kérdezgettük őket
önmagukról és
arról, mi érdekli
őket. Olyan szavak
hangoztak el, hogy a
lehetőség, élmény,
hogy másoknak
megmutassák, hogy
tudnak valamit, van
bennük valami. Ez is
mutatja, hogy a mai
fiatalok mennyire
keresik az
önkifejezés
lehetőségét és
szívesen vállalják a
kihívásokat.
Valamennyien
egyetértettek
abban, hogy alkotni,
cselekedni
szeretnének,
hosszabb távon,
megmutatni azt az
értéket, ami a
korosztályukban
rejlik.Nagy
hagyománya van a
célterületen a
focinak, az országos
bajnokságon sikerrel
szerepelt lány
focicsapat is

Az egyénekből
ifjúsági
közösség váljon
a közös
együttműködés
ek során; a
meglévő
közösségek
pedig szélesebb
körben
vonódjanak be
a közösségi
folyamatokba.
A megvalósítás
során olyan
közösségi
együttműködés
eket dinamizáló
és fenntartó
programokkal
szeretnénk
dolgozni,
amelyek
erősítik a
résztvevők
identitástudatát
együttműködési
képességét és
bemutatja a
közösségi
eredményeket.

Elsődleges az ifjúsági
korosztály, de számos
program során a
települések lakosságát
is megcélozzuk, hogy a
közösségi élmények
során közelebb
kerüljenek a
generációk
egymáshoz. Itt a
gyermekek mellett a
szülők is aktívan
kiveszik a részüket a
megvalósításból,
önkéntes munkájukkal,
/főzés, frissítők
felszolgálása/támogatj
ák a rendezvényt.
Külön szurkoló tábora
is van a helyi
lánycsapatnak.

Térségi Gyermek
Műfüves bajnokság
/Türje/

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
100 000 Ft

Türje Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek,
általános
iskolák a
célterületen

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

3.1.1.A/3.a
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A célterületen élő
labdarúgást szerető
fiatalok találkozója

Catering:
31 941 Ft

2019060120190831
2020060120200831
2021060120210831

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)
3.1.1.A/3.a

tevékenységek

Közösségi
eredmények
bemutatása

helyzetelemzés

bemutatkozik a
bajnokságban.
A Cselekvő
Közösségek projekt,
amely a TOP projekt
szakmai támogatója
által meghirdetett
Közösségek Hete
programnak voltak
előzményei a
célterületen és egy
hagyományos
rendezvényt
szeretne a település
folytatni, a helyi
közösség együtt,
minden évben a
felhívás időszakában
megvalósítani közös
cselekvést.

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

Cél a
településért
tenni akaró
aktív mag
megmozdítása,
bevonódás.

A település teljes
lakosságát megszólítja
a rendezvény.

Batyki Faluszépítők
Közösségi Hete
programja
/Batyk/

Konzorciumi tag:
Batyk
Költségtípus:
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
anyagköltség,
Költségkategória:
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek
150 000 Ft

Batyk Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Hagyományteremtő
virágosítás a település
arculatának javítása
érdekében, közösségi
élmény a település aktív
magjával a Cselekvő
közösségek projekt
Közösségek Hete
felhívására
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megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi
eredmények
bemutatása,helyi
hagyományok
feltárása

Hagyománya van a
térség dalkörei
bemutatkozásának,
mely igény a
közösségi
beszélgetés
alkalmával is
felmerült a
jelenlévőkben,
hiszen többen tagjai
a népdalköröknek a
célterületen.

A találkozó
megrendezésév
el a
kórustalálkozók
hagyományát
autentikus
programmal
szeretnénk
ébren tartani, a
kapcsolatokat
erősíteni és
utánpótlás
nevelési
célzattal
megrendezni,
mint jó példa.

A célterületen és azon
kívül eső dalkörök
megszólítása, a zenei
hagyományápolás
ébrentartásával,
példamutatással
szolgál a
projektmegvalósítók
számára.

Népdalkörök
Találkozója
/Türje/

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
160 000 Ft

Türje Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

A megszentelt
búzaszálaknak is
különös erőt
tulajdonította
néphit, ettől a
gondolattól
vezérelve
egészítjük ki a
népdalkörök
találkozóját a
mezőn a
búzaszenteléssel,
hogy a
célterületen élők
közös
imaszándéka
adjon bő termést
az itt élőknek
ésmegvédje a
területet a
természeti
csapásoktól.

3.1.1.A/3.a
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A rendezvény programja
a Búzaszenteléssel
kezdődik, ami a vetések
megáldásának
szertartása, és a
határban közös
szentmisén vesznek
részt a meghívott
dalkörök, ahol közös
énekkel fohászkodnak a
jó termésért. Ezzel lesz
több, mint az eddigi
találkozók. Az autentikus
programokat a Zenei
hagyományok ápolása,
térségi dalkörök
bemutatója követi a
település központjában.
Eddig a templomban
tartott szentmise
keretein belül történt
meg a búzaszentelés.

2021030120210531

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi
eredmények
bemutatása

A családok
megerősítése, a
fiatalok
megszólítása, a
szabadidő értelmes
eltöltése hangzott el
hívószóként a
beszélgetések,
interjúk és
felmérések során.

Célunk a
rendezvénnyel,
hogy a
célterületen élő
és mozogni
vágyó családok
egymással
megismerkedje
nek, közös
együttműködés
ek
alakulhassanak
ki közöttük,
hozza össze
őket a
feladatmegoldá
s a nap során.
Ezáltal a sport
iránt
érdeklődők
közössége
egységes
identitástudatta
l rendelkezzék.

A célterületen élő,
aktív, sportot kedvelők
és rajongók,
támogatók szólítódnak
meg és vesznek részt a
versenyben.
A sportnap csapatait
az 5 település
lakossága állítja ki a
tréfás vetélkedőhöz,
családi csapatok
összemérik ügyességi
tudásukat, erősítve az
együttműködést a
tagok között.

Családok Napja és
Térségi Sportnap
/ Mihályfa/

Konzorciumi tag:
Mihályfa
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
100 000 Ft

Mihályfa
Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

A program
megvalósítás és a
fenntartás
időszaka alatt egy
alkalommal kerül
megrendezésre.

3.1.1.A/3.a
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A célterületen élő
családok közös
találkozója, sporttal,
játékkal fűszerezve

Egyéb
eszközszükséglet:
sörpad, hangosítás,
mikrofonok,
rendezvénysátor

2021060120210831

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségek
szomszédolása:
szomszédünnep

A közösségi
beszélgetések során
felvetődött az a
hiányosság, hogy
konzorcium tagjai
nem ismerik egymás
szokásait, nem
"járnak össze".

A
projektelemek
megvalósításáv
al a célterületen
élők
sokszínűségét
és
azonosságokat
szeretnénk
bemutatni,
továbbá
egymás közötti
párbeszédek,
rendszeres
találkozások
alkalmával az
összetartozás
érzésének
szövetét
megerősíteni,
erre szolgál a
hagyományos
faluünnep, ami
kibővül a
szomszédságok
bemutatkozásá
val.

A célterület teljes
lakossága, minden
korosztály képviselteti
magát. Az emberek
jobban megismerik a
szomszéd
településeket és
egymást is, erősödik a
közösségi élmény által
a kohézió közöttük.

Falunap és
Szomszédságok Ünnepe
/ Mihályfa/

Konzorciumi tag:
Mihályfa
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
1 302 100 Ft
Nem támogatható
tevékenység 8 900
Ft

Mihályfa
Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

3.1.1.A/3.a

A hagyományőrző
települési ünnepet
kibővítjük a konzorciumi
partnereink
meghívásával, hogy
megismerjük egymást, jó
szomszédságok
alakuljanak ki a családok
között is, erősítve ezzel
az együttműködésüket.

Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen:

16

2019060120190831
2021060120210831

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségek
szomszédolása:
szomszédünnep

A közösségi
beszélgetések során
felvetődött az a
hiányosság, hogy
konzorcium tagjai
nem ismerik egymás
szokásait, nem
"járnak össze".

A
projektelemek
megvalósításáv
al a célterületen
élők
sokszínűségét
és
azonosságokat
szeretnénk
bemutatni,
továbbá
egymás közötti
párbeszédek,
rendszeres
találkozások
alkalmával az
összetartozás
érzésének
szövetét
megerősíteni,
erre szolgál a
hagyományos
faluünnep, ami
kibővül a
szomszédságok
bemutatkozásá
val a következő
években.

A célterület teljes
lakossága, minden
korosztály képviselteti
magát. Az emberek
jobban megismerik a
szomszéd
településeket és
egymást is.
A
településrőlelszármazo
ttakis meghívást
kapnak, hazalátogatva
erősítik a kapcsolatot a
szülőfölddel,
kapcsolati tőkét
jelentenek az itt élők
közösségfejlesztő
folyamataiban.

Falunap és
Szomszédságok Ünnepe
/Óhíd/

Konzorciumi tag:
Óhíd
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
1 030 900 Ft Nem
támogatható
tevékenység:
13 000 Ft

Óhíd Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

3.1.1.A/3.a
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A hagyományőrző
települési ünnepet
kibővítjük a
konzorciumipartnereink
meghívásával, hogy
megismerjük egymást, jó
szomszédságok
alakuljanak ki a családok
között is, erősítve ezzel
az együttműködésünket.
Az ünnepre a
konzorciumi partnerek
főzőcsapatait szólítjuk
meg, ki-ki készítse el a
tájjellegű ételét.
Továbbá bemutatkozási
lehetőséget biztosít a
térségi kulturális
csoportoknak is.
Azelszármazottakat is
hazahívjuk, hogy az ősi
gyökerek
megmaradjanak,
erősödjenek az itt
élőkkel. A programok a
helyi identitást és
kohéziót erősítik a
településeken.
Amatőr ifjú tehetségek is
bemutatkoznak
szomszédsági

Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen.

2019060120190831
2021060120210831

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)
3.1.1.A/3.a

tevékenységek

Közösségi
helytörténeti
kiállítás
szervezése

helyzetelemzés

Sok, a települések
történetét
bemutató tárgyi
emlék rejtőzik még
a családok
birtokában. Továbbá
olyan kiállítások
szervezése merült
fel igényként, ahol a
helyi alkotók
megmutatkozhatna
k, bemutathatják
alkotói
tevékenységüket.
A helytörténeti
tábor fiatalok
számára egyfajta
kikapcsolódás,
játékos formában a
helyi identitás
erősítése, a
korosztályoknak
szóló programokkal.

célok

A családoknál
őrzött
emlékanyagok
összegyűjtése,
dokumentálása,
digitalizálása és
hasznosítása
hozzájárul a
települési
identitás
megerősítéséhe
z, a
tudásátadáshoz
és a generációk
közötti
párbeszédhez.
A helytörténeti
vándortábor
ezen
eredményeinek
bemutatására
szolgál a
kiállítás
szervezése.

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

A településeken alkotó
fazekas, kézművesek,
gyűjtők, fotósok és a
tábor résztvevői, azok
a családok, akinek a
tulajdonában vannak
tárgyi emlékek.
A táborban részt vevők
fotóinak bemutatása.
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tevékenységek
bemutatása

településekről. Pl.
bűvészprodukció.
Helytörténeti tábor
eredményeinek
bemutatása, kiállítás
/Türje/
A helytörténeti táborban
készült fotók,
dokumentumok,
alkotások bemutatásaa
célterület iskolájának
aulájában.
Lehetőséget biztosítunk
a táborban megismert
értékek bemutatására,
akár online kérdőív
kitöltésével a látogatók
is tudják tesztelni
ismereteiket a
célterületen található
értékekről.

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus:
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
anyagköltség,
Költségkategória:
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek
100 290 Ft

Türje Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
oktatási
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Eszközszükséglet
fényképezőgép
dokumentálás
érdekében.

2019090120191130
2021090120211130

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi
találkozó
szervezése

A célterületen igény
merült fel a
közösségi találkozók
szervezése iránt,
hogy a
kistelepülésen élő
fiatalok
találkozásának,
közösségé
alakulásának teret
biztosítsanak, egy
tartalmas program
során.

A közösségi
találkozó célja a
célterületen élő
fiatalok, az
ifjúság
közösséggé
kovácsolása.

A célterületen élő
lakosság és
meghívottak
találkozóinak
szervezésével a helyi
identitás és kohézió
erősítését teremtik
meg.

Gyermeknap és Ifjúsági
Találkozó
/Óhíd/

Konzorciumi tag:
Óhíd
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
634 000 Ft

Óhíd Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

3.1.1.A/3.a
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A hagyományos
gyermeknapi forgatag,
sok játék, móka és
kacagás, a térség
fiataljaival kiegészülve,
azzal a gondolattal
vezérelve bővült ki a
gyermeknap ifjúsági
találkozóvá is, hiszen a
konzorciumban lévő
településekről két
iskolába járnak a diákok.
Szinte még az egy
faluban élők sem ismerik
mindig egymást. A
találkozón nemcsak
megismerik, hanem
csapatépítő feladatok
segítségével együtt is
működnek majd.

Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen

2019030120190531

2021030120210531

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi
találkozó
szervezése

A közösségi
beszélgetések során
felvetődött az igény
arra, hogy az
elszármazottak
visszahívásával
lehetőséget
teremtsenek a
településen a múlt
felidézésére, a
kapcsolati tőke
bővítésére

A közösségi
találkozók célja
a célterületen
élők, az
elszármazottak,
betelepült
polgárok
együttes
találkozása,
ünnepe.
Cél a múlt közös
felelevenítése,
a közös
gyökerek
megismerése,
az identitás
erősítése

A célterület teljes
lakossága a célcsoport,
és a Batykról
elszármazottak, az ő
kapcsolatuk
szorosabbá tétele a
cél. A településről
elszármazottak
hazalátogatva erősítik
a kapcsolatot a
szülőfölddel,
kapcsolati tőkét
jelentenek az itt élők
közösségfejlesztő
folyamataiban

BatykiElszármazottak
Találkozója
/ Batyk/

Konzorciumi tag:
Batyk
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
1 305 000 Ft

Batyk Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző években
megrendezésre
kerülő
falunapokhoz
képest kibővült a
program.
Az
elszármazottakeg
yedi meghívót
kaptakarendezvén
yre. Ahhoz, hogy a
kistelepülésen a
közösségi élet
elinduljon,
szükség van az
elszármazottakra
is, akik a falu
közösség
fejlődésének
egyik motorjaivá
válhatnak.

3.1.1.A/3.a
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Téma: A településről
elszármazottak
meghívása és találkozása
a helyiekkel, kohézió
erősítése zenés program
keretei között. Az
elszármazottak egyedi
meghívót kapnak a
rendezvényre. Ahhoz,
hogy a kistelepülés
közösségi élete
fellendüljön, szükség van
az elszármazottakra, akik
a közösségi fejlődés
egyik motorjává
válhatnak.

Catering:
144 730 Ft
Nem elszámolható
tevékenység:
13 525 Ft
Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen

2019060120190831
2021060120210831

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi
találkozó
szervezése

Azon a településen,
amelyben alig-alig
történt valami az
elmúlt évek során,
szükséges egyszerű,
kezdő lépések
megtétele. Kis
lépésekkel
reményeink szerint
elindul egy
folyamat, ami aztán
idővel kinövi magát.
Az idősek létszáma
viszonylag magas a
településen,
elsőként ennek a
generációnak a
megszólítása,
közösségbe vonása
a feladat.

A közösségi
találkozó célja a
helyben élő
idős polgárok
együttes
találkozása,
ünnepe, egy
informális
közösség
megalakítása.

A település idős
lakossága a
célcsoportja a
rendezvénynek,
aktívan részt vesznek a
közösségi
cselekvésben,
szervezik, fejlesztik a
közösségüket.

Batyki Idősek Napja
/Batyk/

Konzorciumi tag:
Batyk
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
594 500 Ft

Batyk Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest a
rendezvény új
közösség
létrejöttével
vonul be a
település
közösségi
életének
történelmébe.
Nyugdíjas Klubot
alakítanak a
helyiek a
rendszeresebb
találkozók, közös
programok
szervezése
érdekében.
Minden évben a
klub tagjai maguk
is hozzájárulnak
az eseményhez,
előadások,
kulturális
bemutatók
szerepelnek a
tervek között.

3.1.1.A/3.a

Időskorúak köszöntése,
közösségi élmények
átélése zenei
programmal, közös
dalolás
Nyugdíjas Klub közösség
alapítása a
megjelentekkel,
hogy informális
csoportként több közös
programot tudjanak
megvalósítani.

Catering:
281 520 Ft
Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen.
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi
találkozó
szervezése

A közösségi
beszélgetések során
felvetődött az a
hiányosság, hogy a
helyi fiatalok
kirepülve a családi
fészekből, egyre
kevesebb időt
töltenek a
szülőföldjükön,
valamint a
konzorcium tagjai
nem ismerik egymás
szokásait, nem
"járnak össze".

A fesztivál célja
a célterületen
élők, a
betelepült
polgárok, az
ország
különböző
pontjain élők
találkozásával a
múlt közös
felidézése, a
közös gyökerek
felelevenítése,
a helyi
identitástudat
növelése. Célja
növelni a térség
népességmegta
rtó képességét
azáltal, hogy
megmutatjuk
azokat az
értékeket,
amelyek a
célterületet
vonzóvá teszik a
fiatalok
számára. Olyan
együttes
élményekkel,
amelyek
érzelmi szálakat
kötnek
szorosabbá a

A célterület teljes
lakossága vesz részt a
fesztiválon, hangsúlyt
helyezve az ifjúsági
korosztályra.
A fiatalok csak akkor
maradnak helyben, ha
ismerik a múltjukat és
ápolják a
hagyományokat és
vonzó
életkörülményeik
lesznek, jól érzik
magukat helyben a
programok,
folyamatok által.
A településről
elszármazottak is
meghívást kapnak,
hazalátogatva erősítik
a kapcsolatot a
szülőfölddel,
kapcsolati tőkét
jelentenek az itt élők
közösségfejlesztő
folyamataiban.

Hazaváró nyári fesztivál
/Türje/

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
1 758 710 Ft

Türje Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest a
hazavárás a
kulcsszó az
eseményhez,
hiszen hazavárjuk
a fiatalokat, mikor
máskor, mint
nyáron. A
helyiértékek
bemutatása, a
hazaváró túra
szervezése a 300
éves tölgyhöz,
mind a kitűzött
célokat szolgálja.

3.1.1.A/3.a
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Fiatalok, elszármazottak
visszavárása, helyi
értéktár eredményeinek
bemutatása,
társközségek
bemutatkozója, helyi
csoportok kulturális
bemutatói. Az előző
évekhez képest a
hazavárás a kulcsszó az
eseményhez, hiszen
hazavárjuk a fiatalokat,
az időseket, mikor
máskor, mint nyáron. A
helyiértékek
bemutatása, a hazaváró
túra szervezése a 300
éves tölgyhöz, mind a
kitűzött célokat
szolgálja.

catering
194240 Ft
Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen

2019060120190831

2021060120210831

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

A célterület teljes
lakossága vesz részt a
faluünnepen

Nyármarasztaló
Faluünnep
/Sümegcsehi/

Konzorciumi tag:
Sümegcsehi
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
1 650 000 Ft

Sümegcsehi
Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző években
hagyományos
falunapot ültek a
településen, a
projekt hatására
kiegészült az
ünnep a
szomszédságokból érkező
kiállítókkal, pl.
Mihályfáról az
agarászbemutató
érkezik,
főzőcsapatok
érkeznek,
pónifogat
bemutató is. A
helyiek levendulás
kézműves
bemutatóval
készülnek.

helyi
közösséggel.

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi
találkozó
szervezése

A közösségi
beszélgetések során
felvetődött az a
hiányosság, hogy
konzorcium tagjai
nem ismerik egymás
szokásait, nem
"járnak össze". A
közös főzések,
szomszédolások
összehoznák a
célterületen élőket
egy igazi nyári
közösségi
kikapcsolódásra

A közösségi
találkozó célja a
célterületen
élők, az
elszármazottak,
betelepült
polgárok
együttes
találkozása,
ünnepe

A falu közösségének
ünnepe, Fellépő
vendégek, gyereknek
barkácsolás, programok,
parasztpróba
felnőtteknek. Közös
bográcsozás a
célterületen élőkkel.

Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen

3.1.1.A/3.a
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

I. Közösségi akciók,
tevékenységek,ese
mények
megvalósítása,
közösségi
események
szervezése
(negyedévente
legalább egy új
esemény,
pl. jeles napok,
helyi szokások,
hagyományok
ünnepei)

Közösségi fórum,
találkozó
szervezése

Azon a településen,
ahol évtizedes
hagyományai
vannak az őshonos
gyümölcsfajták
szaporításának, de
nem tud ez a tudás
megmutatkozni
nagyobb
szomszédságokban,
így szükséges
további
kapcsolódási
lehetőségeket
teremteni.

Cél, a
találkozási
alkalmak
megteremtése,
ezen belül
ismeretek
átadása, közös
pontok,
tényezők
megtalálása.

A közösségi fórumon a
gyümölcsoltás, a
szemzés a célterületen
élő gazdálkodással
foglalkozó egyének,
közösségek számára
nyújt tanulási
lehetőséget.
A magbörze csere-bere
a magokkal, ajándék
vetőmagokat is
vihetnek haza az
érdeklődők egy
felajánlásnak
köszönhetően. Legyen
saját veteményese
egyre több családnak,
ez a hosszútávú
célunk.

Értékmentő Sümegcsehi
Magbörze és Oltónap
/Sümegcsehi/

3.1.1.A/3.a
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A célterületen élők
hagyományos
vetőmagjainak cseréje
és őshonos
gyümölcsfajták
oltványok készítése

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

Szakmai
vezető,
önkormányza
t,
közösségfejle
sztők, helyi
intézményren
dszer,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Az előző évekhez
képest kibővült a
program a
magbörzével és a
célterület
lakosságával.

2019030120190531
2020030120200531
2021030120210531
2022030120220531

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)

Helyi erőforrás
feltárása:
tankatalógus

A célterületen olyan
emberi erőforrás,
tapasztalat,
tehetség és tudás
jelenik meg, amely
még jelen van, de a
felnövő
generációkszámára
már nem biztos,
hogy elérhető lesz.

Célja, hogy a
helyi fejlődés
tényezőjévé
váljon a
tudásmentés,
gazdaságilag
erősebb
közösség jöjjön
létre. A rejtett
értékek
felszínre
kerüljenek az öt
településen és
nyilvánosságot
kapjanak.

A célterületen élők
közössége vesz részt a
tudásmentésben és
ezáltal informális
tanulási folyamatokat
indítanak be a helyi
közösségekben.
A szakmai vezető
irányításával
térképezzük fel a
célterületen élők
tudását és érdeklődési
körét, amit
tankatalógusba
szerkesztünk össze.

Közérdekű Tankatalógus
szerkesztése, egy olyan
név és címjegyzék,
amelyben a tapasztalat,
tudás és érdeklődés
megjelenik. A projekt
megvalósítása során
gyűjtőmunkát folytatunk
és egy kiadvánnyal
zárjuk a munkát. A
fenntartási időszakban
tovább bővítjük a
kiadványt. Évente
rendszeres találkozások
a gyűjtőmunka során.

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus:
Marketing
kommunikációs
szolgáltatások
költségei,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
281 561 Ft

Türje Község
Önkormányza
ta,
konzorciumi
települések, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek
önkéntesek a
gyűjtéshez

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Évente egyszer,
novemberben
összejön a
közösség az öt
településen és az
addigi
gyűjtőmunkának
az eredményét
megosztjuk
egymással,
találkozók keretei
között.

A hungarikum
törvényben
megfogalmazot
t céloknak
megfelelően, a
helyi értékek
meghatározása,
dokumentálása
közzététele,
amellyel a helyi
identitás és
kohézió
erősebb lesz. Az
érték-feltárás
nem végcél, a
helyi közösség
meg-tartó

A települési
értékekhez kötődő
csoportok bevonása,
aktivizálása a
szervezőmunkába.

Óhídi értéktár
kutatóközössége
megalakulás

Nincs a projekt
keretében
elszámolható
költség. Saját
teljesítésben
valósul meg.

Óhíd Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

3.1.1.A.3.b

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)
3.1.1.A.3.b

Helytörténetet
kutató közösség
alapítása,
értékfeltárásértékőrzés

Keressünk olyan
motiváló erőket,
amelyek az itt élők
számára egyedi és
meghatározó a
közösség
mindennapi
életében, amelyre
büszkén
tekinthetünk,
amelyek a
természeti és az
épített
környezetünkben
másoktól jól
megkülönböztethet
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A helyi identitástudat
erősítésére, a települési
értékek feltérképezésére
alakult közösség
munkáját fedi.

2019090120191130
2020090120201130
2021090120211130

2019090120191130

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)
3.1.1.A.3.b

tevékenységek

A helyi
történelem
feltárása, a
mindennapok
megörökítése a
helyi lakosok és a
kulturálisintézmé
nyek
bevonásával:
települési
kalendárium
készítése

helyzetelemzés

célok

őkülönlegességet
képviselnek.

erejének
eszköze, így
folyamatos
tevékenység.
Cél a települési
kalendárium
szerkesztése,
helyi
események
dokumentálása,
múltbéli
események
feltárása és az
eredmények
közzététele

Igény mutatkozott
az éves települési
történések
lejegyzésére

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

A célterületen élő
generációk bevonása a
mindennapok
megörökítésére

Települési Kalendárium
/Türje/

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus:
Marketing
kommunikációs
szolgáltatások
költségei,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
599 886 Ft

Türje Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!
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A helyi emlékezet
feltárását és
megőrzését, a közelmúlt
eseményeinek
naplószerű
megörökítését szolgáló,
a helyben lakók által írt
és szerkesztett,
nyomtatásban megjelent
kiadvány

2019120120200229
2020120120210228
2021120120220228

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)

Helyismereti,
helytörténeti
dokumentumok
gyűjtése,
feltárása (pl.
helytörténeti
tábor)

Legnagyobb
problémát az
ifjúsági korosztály
helyben tartása
jelenti, nagy az
érdektelenség, a
digitális világ
rabjaiként élik az
életüket.
Közösségeik nem
alakultak ki, egy egy baráti társaság
megjelenik ugyan a
célterületen, de
informális, formális
közösségekről a
korosztály esetében
nem beszélhetünk.
Egy közös nyári
élmény összehozná
a célterület
ifjúságát,
megismernék a
településeiket és
egymás szülőföldjét
is.

Cél a helyi
kulturális
értékek
rendszerezése,
a helyi
identitástudat
erősítése.
A települések
életmódbeli,
gazdasági,
vallási
szokásainak
megismerése,
feltérképezése
és
megörökítése

A célterületen élő
felső tagozatos és
középiskolás
korosztály számára
szerveződik.
Tapasztalásukkal,
tudásuk bővítésével a
helyi identitástudat
erősödik, képessé
válnak értékteremtő
folyamatok
elindítására szakmai
támogatással.

Helytörténeti
vándortábor fiataloknak

Óhíd
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási ktg,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások ktg
100 000 Ft
Türje
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási ktg,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások ktg
81 010 Ft;
Batyk
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási ktg,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások ktg
45550 Ft
Catering: 44 450 Ft
Eszközbeszerzés
fényképezőgép az
eredmények
megörökítése,
minőségi munka
érdekében 589 600
Ft értékben

A települések
önkormányza
tai (Türje,
Batyk, Óhíd,
Mihályfa,
Sümegcsehi),
a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

3.1.1.A.3.b
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A célterületen élő felső
tagozatos és
középiskolás diákok
táboroznak az öt
településen, és
feltérképezik a
települések történelmi,
gazdagsági, életmódbeli,
vallási szokásait,
hagyományait. Mindezt
vidám feladatokkal,
csapatépítéssel,
fotózással, túrával,
éjszakai
pizsamapartyval,
tábortűzzel,
kemencében sütéssel,
zenével és netes
partyval.

2019060120190831

2021060120210831

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)

Helytörténeti
dokumentumok
gyűjtése,
feltárása

Legnagyobb
problémát az
ifjúsági korosztály
helyben tartása
jelenti, nagy az
érdektelenség, a
digitális világ
rabjaiként élik az
életüket.
Ettől a gondolattól
vezérelve terveztük
a programot, hogy
aktívan tegyenek a
települési értékek
feltárásában,
könyvtári program
támogatásával

Cél a helyi
kulturális
értékek
rendszerezése,
a helyi
identitástudat
erősítése
céljából a
diákok körében

A helyi diákok, mint
célcsoport jelenik meg,
hogy aktív
kutatásaikkal,
előadásokkal vegyenek
részt a helyi közösség
erősítésében.

Helytörténeti feltárás
könyvtári program
/Sümegcsehi/

Konzorciumi tag:
Sümegcsehi
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
40 000 Ft

Sümegcsehi
Község
Önkormányza
t,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

A célterületről nagy
az elvándorlás, a
fiatalok nem
helyben képzelik el
a jövőt, nincs ami
röghöz kötné őket,
nem ismerik a
gyökereiket.

Cél a
közösségek
figyelmének
felhívása a
szellemi
kulturális
örökség
jelentőségére,
megtartó
erejére,
identitáserősítő
hatására.

Sümegcsehi
Község
Önkormányza
t, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

3.1.1.A.3.b

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)
3.1.1.A.3.b

Helyi szellemi
kulturális örökség
feltárása

A település múltja,
épített emlékek
felfedezése.
A település írásos
emlékei nyomában.
A település a világhálón,
fiatalok kutatási
eredményei.

megjegyzések

2019030120190531

Eszközszükséglet:
fényképezőgép
dokumentálás
érdekében.
Generációk közötti
kommunikáció, így a
szépkorúak, mint az
örökség hordozói, a
megőrzés
letéteményesei a
fiatalabb korosztályok
számára
hozzáférhetővé teszik
az ősi tudást.
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Helytörténeti feltárás,
szellemi örökség
feltárása könyvtári
program
/Sümegcsehi/
Interjúk készítése idős
emberekkel

Konzorciumi tag:
Sümegcsehi
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
40 000 Ft

2021030120210531

2021. évben!

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)

Ismeretterjesztő
előadássorozat

A célterületen
vannak olyan
települések, ahol
nincs aktív közösségi
élet. A téli évszak
elszigeteli a
lakosságot
egymástól, pedig a
vidéki lét éppen
ezekben a
hónapokban
alkalmas a közösségi
együttlétekre.

Az
ismeretterjeszt
ő
előadássorozat
célja, hogy a
közösségeinkbe
n a vidéki létet
élhetővé
tegyük, pl.
gazdálkodási
ismeretek,
zenei nevelés és
egészség
témában,
valamint
fejlesszük a
társadalmi
tudatosságot és
aktivitást,
továbbá
hasznosan
teljenek a
szabadidő órái,
mindenkinek
érdeklődése és
igénye szerint.

A célterületen élő
kisközösségek a téli
estek
előadássorozataival,
tanácsadásokkal és
önkéntes munkával
aktivizálják a helyieket.

Téli estek
előadássorozat
/Türje/

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus: Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
120 000 Ft

Szakmai
vezető,
közösségfejle
sztő
munkatársak
a
településeken
szakmai
előadók

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Cél, hogy
hasznosan
teljenek a
szabadidő órái,
mindenkinek
érdeklődése és
igénye szerint

A célterületen élő
művelődési
színházbarát közösség
tagjai

3.1.1.A.3.b

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)
3.1.1.A.3.b

Művelődő
közösség,
színházbarát klub
kulturális
programja

A konzorciumvezető
településen, Türjén
működik egy
színházbarát klub és
a konzorciumi
partner települések
színházkedvelő
polgárai is
csatlakoznak ehhez
a klubhoz.

Az öko gazdálkodás,
borászat és egészségügy
témában,
közösségépítés helyi
szereplők és meghívott
előadók bevonásával

2019120120200229
2020120120210228
2021120120220228
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Színházlátogatás
/Mihályfa/

Konzorciumi tag:
Mihályfa

Színházbarát klubközös
színházlátogatása a
célterületen élőkkel

Nincs a projektben
elszámolható
költség.

Mihályfa
Község
Önkormányza
tközösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

2019120120200229

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)

Kulturális
program
szervezése

Igény merült fel a
településen arra,
hogy régen
összetartóbb falvak
voltak, több közös
élmény maradt az
itt élőkben, ezt
visszahozva,
kiránduljanak és
ismerjék meg
hazánk tájait,
éljenek át együttes
élményt, hogy
erősödjék a
települési kohézió.

Célja a
programnak,
hogy kiszakadva
a helyi
környezetből, a
hétköznapokból
olyan közösségi
élményhez
jussanak a
résztvevők,
amellyel a
közösség és
hazánk iránt
érzett
identitástudat is
erősödik a
polgárokban.
Cél, hogy
hasznosan
teljenek a
szabadidő órái,
mindenkinek
érdeklődése és
igénye szerint.

A falu lakossága és a
célterületen élők
közösen vesznek részt
a programban

Falukirándulás
/Mihályfa/

Konzorciumi tag:
Mihályfa
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
140 000 Ft

Mihályfa
Község
Önkormányza
ta
közösségfejle
sztő
szakemberek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási
költség,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
300 000 Ft

Türje Község
Önkormányza
ta,
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek
a tábor
oktatói

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

3.1.1.A.3.b

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)
3.1.1.A.3.b

Művelődő
közösségek
klubfoglalkozásai,
egyéb programok

A kézműves
hagyományoknak
múltja van a
célterületen. A
fazekasság,
fafaragás és
festészet számos
helyi alkotója adná
át tudását és igény
merült fel a
felnőttek és
gyermekek részéről
is a kézműves
praktikák
elsajátítására

A célterületen élő
kézművesség iránt
érdeklődő fiatalok
tábora

30

A falu lakossága és a
célterületen
élőkegynapos, közös
kirándulása hazánk
felfedezésére,
Pannonhalmára.

Helyi kézműves tábor
/Türje/
Agyagozás, fazekasság,
festés és szoborkészítés
- helyi kézművesek
bemutatkozása
Török Tivadar türjei
származású
festőművész, Stekli Ilona
fazekas népi iparművész,
Szabó Lajos fafaragó
mester vezetésével a
három napos táborban

Catering:
88 599 Ft+22074 Ft

2021030120210531

2019060120190831

2021060120210831

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

II. Programok,
folyamatok -helyi
erőforrások
feltárása
(félévente egy
kötelező
programelem
megvalósítása)

Kulturális
program
szervezése

Igény merült fel a
településen arra,
hogy az őszi évszak
lezárását olyan
fesztivállal kellene
megünnepelni,
amely
terményeiben is
köthető a
településhez, így
esett a választás a
szilvafákra, hogy az
itt honos fajták
terméseit
megismerjék a
célterületen élők is.

Célunk a
programmal a
közös munka
megünneplése,
aktív pihenés a
betakarítás
után és a
célterületen
élők
találkozása,
kötetlen
kulturális
programokkal,
fesztivál
jelleggel

A település lakossága
és a célterületen élők
közösen vesznek részt
a programban

Szüreti Szilvásgombóc
Fesztivál
/Sümegcsehi/

Sümegcsehi
Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

Igényként merült fel
a helyi és célterületi
információ
áramlást biztosító
közösségi
megoldások
preferálása,
weboldal működése
a projekt szakmai
munkájának
nyilvános
bemutatására,
népszerűsítésre,
kapcsolt FB oldal
létesítése a helyi
ügyek nyilvánossága
érdekében, amelyet

Cél az
információk
nyilvános
közzététele
akadálymentes
weboldalon,
aktív
megvitatása és
a kialakult
álláspontok
közvetítése a
legszélesebb
közegben a
településeken,
mely segít az
öntudatosabbá
válásban,

Célcsoport a teljes
lakosság a
célterületen,
különösen az
esélyegyenlőség
szempontjából kiemelt
hátrányos helyzetűek,
nők, gyerekek, idősek
és a fogyatékkal élők.

Konzorciumi tag:
Sümegcsehi
Költségtípus: Egyéb
szolgáltatási ktg,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
1 171 000Ft
Eszközszükséglet: a
hangosítás, sátor,
sörpad,
fényképezőgép,
mely a rendezvény
színvonalas
eredményes
megrendezéséhez
elengedhetetlen
Konzorciumi tag:
Türje
Költségtípus: Egyéb
szakértői
szolgáltatások
költségei,
Költségkategória:
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
232 410 Ft

3.1.1.A.3.b

III. helyi
nyilvánosság
fórumai
(minimum 2
megvalósítása és
rendszeres
működtetése)
3.1.1.A/3.c

Honlap, közösségi
oldal, folyamatos
működtetése a
helyi lakosok
közreműködésév
el

A térség szilvafáinak
termése és a szüret
lezárásának
megünneplése adja az
alapot a zenés
fesztiválhoz és a közös
étel elkészítéséhez.

31

A projekt weboldalának
készítése,
www.toponzalaban.hu
és Legyünk TOP-on
Zalában! Facebook oldal
működtetése
Az 5 településen
tevékenykedő
közösségfejlesztő vagy
könyvtári, közművelődési munkatárs a
Facebook oldal
adminisztrátoraként a
lakosság által feljegyzett,
szerkesztett
információkat megosztja
az oldalon, ők lektorálják

2019090120191130
2020090120201130
2021090120211130

Türje Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
önkéntesek,
a célterület
megbízott
"informatikai"
segítői

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

IV. Részvételi
fórumok (első
évben
4 alkalom, azt
követően évente 2
3.1.1.A/3.d

tevékenységek

Részvételi fórum
elindítása,
működtetése,
meglévő
fejlesztése
2-5 év között
Első évben 4, azt
követően évente
minimum
2 alkalom)

helyzetelemzés

célok

a közösségek tagjai
folyamatosan
frissítenek és
szerkesztenek,
felelősök
kiválasztásával a
célterületen.

valamint a
közmegegyezés
ben. Az
esélyegyenlősé
g biztosítása, a
lakosság
életminőségéne
k növelése,
mindenki
számára
hozzáférhetővé
tegyük az
eredményeinke
t. Jártasság a
nyilvánosság
fórumainak
működtetésébe
n,
szerkesztésébe
n.

A célterületen élők
igénylik az
érzékenyítést, mert
több területen is
tapasztalható volt az
érdekütközésekből
fakadó konfliktus.
Nem érezték
magukénak az
eddigi történéseket,
hatással akarnak
lenni a helyi
folyamatokra. A
helyi emberek
szeretnék a helyi
eseményeket,

Tevékenységün
k célja az
elindult
közösségi
beszélgetések
folytatása, a
kerekasztali
találkozókban
az érzés
átélése, hogy
közöm van
hozzá,
alakíthatom a
környezetet.

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

Nincs a projektben
elszámolható
költség.

Óhíd Község
Önkormányza
ta
A részvételi
fórum
működéséért
felel a
szakmai
vezető, a
helyi
közösségfejle
sztő
munkatárs, a
kerekasztal
választott
vezetője.

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

az anyagokat is. Ez az
oldal a szélesebb
rétegeket vonja be az
oldal üzemeltetésébe,
rendszeres frissítésébe.

A település
lakosságából
szerveződött csoport,
akik rendszeresen
üléseznek és a közös
ügyeket megvitatják.
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A weboldal
szerkesztését a
projektmenedzser, a
szakmai vezető és a
cselekvő közösség
mentora is végezheti,
szakmai felelősséggel. Az
ott megjelenő, feltöltött
dokumentumok,
események a szakma
felé jelzés értékű és a
célterületen élők
számára ad betekintést a
projektmegvalósításfoly
amatába.
Óhídi Kerekasztal
működik majd a projekt
során, ahol a helyiek
rendszeresen
találkoznak és a közös
ügyeket megvitatják.

2019030120190531
2020030120200531
2021030120210531

megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

Tevékenységün
k célja az
elindult
közösségi
beszélgetések
folytatása, a
jövőtervező
műhelyben az
érzés átélése,
hogy közöm van
hozzá,
alakíthatom a
környezetet.

A település
lakosságából
szerveződött csoport,
akik rendszeresen
üléseznek és a közös
ügyeket megvitatják.

Jövőtervező műhely
Mihályfán működik
majd, ahol a helyiek
rendszeresen
találkoznak és a közös
ügyeket megvitatják.

Nincs a projektben
elszámolható
költség.

Mihályfa
Község
Önkormányza
ta
A részvételi
fórumok
működéséért
felel a
szakmai
vezető, a
helyi
közösségfejle
sztő
munkatárs, a
jövőtervező
műhely
választott
vezetője.

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

történéseket
megismerni és
befolyásolni és
szándékuk van
annak
befolyásolására.
Párbeszédek,
együttműködések
alakuljanak ki a
résztvevők között. A
közösségi
beszélgetések
mintájára igény
mutatkozott arra,
hogy rendszeresen
beszélgessenek a
helyi ügyekről.

IV. Részvételi
fórumok (első
évben
4 alkalom, azt
követően évente 2
3.1.1.A/3.d

Részvételi fórum
elindítása,
működtetése,
meglévő
fejlesztése
2-5 év között
Első évben 4, azt
követően évente
minimum
2 alkalom)

A helyi emberek
szeretnék a helyi
eseményeket,
történéseket
megismerni,
szándékuk van
annak
befolyásolására.
Párbeszédek,
együttműködések
alakuljanak ki a
résztvevők között. A
közösségi
beszélgetések
mintájára igény
mutatkozott arra,
hogy rendszeresen
beszélgessenek a
helyi ügyekről.

33

2019030120190531
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megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

IV. Részvételi
fórumok (első
évben
4 alkalom, azt
követően évente 2
3.1.1.A/3.d

Részvételi fórum
elindítása,
működtetése,
meglévő
fejlesztése
2-5 év között.
Első évben 4, azt
követően évente
minimum
2 alkalom)

A célterületen élők
igénylik az
érzékenyítést, mert
több területen is
tapasztalható volt az
érdekütközésekből
fakadó konfliktus.
Nem érezték
magukénak az
eddigi történéseket,
hatással akarnak
lenni a helyi
folyamatokra. A
helyi emberek
szeretnék a helyi
eseményeket,
történéseket
megismerni és
befolyásolni és
szándékuk van
annak
befolyásolására.
Párbeszédek,
együttműködések
alakuljanak ki a
résztvevők között.

Olyan nyilvános
találkozó, mely
a
közösségfejleszt
és
folyamatában a
helyi
közösséget
foglalkoztató
kérdéseket járja
körbe. Célja a
cselekvési terv
és a
rendezvénynapt
ár nyomon
követése,
aktualizálása. A
közösségfejleszt
ési folyamatot
támogató
együttműködés
biztosítása

A konzorciumi
települések
véleményformálóiból
szerveződött csoport,
akik rendszeresen
üléseznek és a közös
ügyeket megvitatják. A
csoport tagjai
cserélődhetnek és a
tanács tagja a szakmai
vezető és
projektmenedzsment
is.

Szomszédsági Tanács
működik majd a projekt
során.
A tanács feladata lesz a
megvalósítás nyomon
követése, a cselekvési
terv aktualizálása, a
rendezvénynaptár
megvalósításának
figyelemmel kísérése,
aktualizálása. Információ
átadás a célterületen élő
közösségek felé.

Nincs a projektben
elszámolható
költség.

Türje Község
Önkormányza
ta, a
koncorciumi
települések
önkormányza
tai, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek

Lásd a rendezvény
naptárban,
negyedéves
bontásban!

2019060120190831
2019090120191130
2019120120200229
2020060120200831
2020120120210228
2021060120210831
2021120120220228
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megjegyzések

A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

V. Bűnmegelőzést
és közbiztonság
javítását segítő
programok

2 program/2021
év

A helyi közösség
biztonságérzetét
negatívan
befolyásoló
problémák
megoldása, pl. az
áldozattá válás
elkerülése.
Bűnmegelőzési
szakemberek és
oktatási
intézmények,
valamint civil
szervezetek
együttműködésének
erősítése kívánatos
a célterületen belül.

Célunk olyan
programok
megvalósítása,
mely tudatosítja
gyermekeinkbe
n a megelőzést
a célterületen.
Hálózatosodás
megszervezése,
hogy
hatékonyan
védekezzünk a
bűnözés ellen.
A helyi közösség
tagjainak
bevonásával az
áldozattá és
elkövetővé
válás
csökkentésével
kívánja a
közbiztonságot
javítani a
tudatosságnöve
lés, az
önvédelem
képességének
fokozása
módszerével és
az élmény
pedagógiai
foglalkozások,
előadások,
bemutatók
eszközeivel.

A célterület teljes
lakossága, különösen a
gyermekek
korosztályára
fókuszálva

Bűnmegelőzést és
közbiztonság javítását
segítő programok
helyi intézményekkel és
civilekkel közösen

Nincs a projektben
elszámolható
költsége, mivel az
önkormányzat és az
oktatási nevelési
intézménydolgozói
szervezésében az
iskolarendőr, helyi
körzeti megbízott
támogatásával
valósul meg.

Szakmai
vezető,
Sümegcsehi
és Türje
Község
Önkormányza
ta, a
közösségfejle
sztő
szakemberek,
kulturális
intézmények,
civil
szervezetek,
általános
iskolák és
óvodák a
célterületen

Lásd a rendezvény
naptárban, év
bontásban!

Türje településen
2021
októberében és
Sümegcsehi
településen 2021
novemberében
valósul meg a
program.

3.1.2.2./3

Tudatosságnövelés az
óvodában: Az
óvodásokat érintő
játékos program a
közbiztonság és
bűnmegelőzés témában
az óvónőkkel, a helyi
amatőrök, és a körzeti
megbízott bevonásával
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A felhívás szerinti
beavatkozás
megnevezése

tevékenységek

helyzetelemzés

célok

bevonandó
közösségek
megnevezése
mivel járul hozzá
a fejlesztésekhez

tevékenységek
bemutatása

tevékenységhe
z
rendelt
TOP forrás (Ft)
jogcím /
költségek/
összesen

felelősök

VI. Közösségi
Információs Pont
kialakítása

Közösségfejleszté
si folyamatról
tájékoztató
közösségi
információs pont
kialakítása

A helyi emberek
szeretnék a helyi
eseményeket,
történéseket
szeretnék
megismerni és
befolyásolni és
szándékuk van
annak
befolyásolására.
Párbeszédek,
együttműködések
alakuljanak ki a
résztvevők között.

Célunk az
információ
átadás és a
nyilvánosság
biztosítása a
településeken
zajló közösségi
munkáról,
programokról,
eseményekről.
Célunk
közhasznú
információk
adása (pl.
foglalkoztatási,
képzési, utazási,
pályázati,
kulturális,
egészségügyi,
stb. témában,
információkeres
ésben való
segítségnyújtás.

A célterületen élők.

Közösségi Információs
Pont

Nincs a projektben
elszámolható
költsége.
Az információs pont
infrastruktúrája
valamennyi
településen
rendelkezésre áll,
Könyvtár illetve
Művelődési házban.

Türje Község
Önkormányza
ta, mint
projekt gazda
Konzorciumi
önkormányza
tok szakmai
vezetők,
közösségszerv
ező, helyi
kulturális
foglalkoztatot
tak

3.1.1.5.

Kialakítását a helyi
könyvtárakban
tervezzük, de az
igényfelmérés szerint a
helyi igények igazítjuk.
Megbízható és
naprakész felvilágosítás
adnak a települések
életére hatást gyakorló
legfontosabb közhasznú
információkról, melyek
helyi, köznapi,
mindennapi, közérdekű,
közösségi, általános
tartalmakkal bírnak

megvalósítás
ütemezése

megjegyzések

Köszönjük a célterület polgárainak értékes hozzájárulását a terv kidolgozásához, a megerősítéseket és hozzászólásokat, az önzetlen munkát.
A Cselekvési terv előkészítését, a célterületi munkafolyamatot koordinálta, és a végleges cselekvési tervet összeállította, ellenőrizte a projekt szakmai
vezetője, a projektmenedzser és a Cselekvő közösségek kulturális közösségfejlesztő mentora.

Kelt: Türje, 2019. április 18.
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