TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003
A helyi identitás és kohézió erősítése

Mezőcsát Város Önkormányzata konzorciumvezetőként pályázatot
nyújt be a TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése”
konstrukcióra, melyben partnerei: Hejőkürt, Igrici, Tiszakeszi,
Hejőpapi és Ároktő ,Tiszatarján, és Tiszadorogma községek
önkormányzatai. A konzorciumi partnerek a 290/2014. (XI. 26.)
Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásokban érintett
települések. A fejlesztés által érintett lakosságszám a KSH–
Magyarország helységnévtárának megfelelően: 14.732 fő. A projekt
időtartama:2018.09.01.-2022.03.31. Jelen pályázat kiemelt
célcsoportja a 10-18 éves korosztály, valamint a hátrányos helyzetű
személyek, az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
A projekt célja, hogy fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti
felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi
közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek
erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve
megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi
identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való
kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán)
erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében
ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a
település, települési közösségek életében.
A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek kerülnek
megvalósításra konzorciumi szinten: KÖTELEZŐ
TEVÉKENYSÉGEK
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:
1.1. Közösségi interjúk (A szakmai vezető és a helyi
közösségfejlesztők segítségével a lakosság megszólítása, bevonása
településenként 10 fő),

1.2. Közösségi beszélgetések: a közösségi interjúk
eredményeinek megvitatása (közösségi interjúkon szerzett
tapasztalatok, problémák megbeszélése településenként 20 főt
érint és legalább 1 alkalommal),
1.3. Közösségi felmérés (Kérdőívek, kiadványok segítségével
mindenki megszólításra, bevonásra kerül),
1.4. Közösségi beszélgetések: a helyi közösségi cselekvési terv
összeállítása (A szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők
segítségével a közösségi felmérés eredményeképpen elkészül a
Helyi cselekvési terv);
2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi
tevékenységének történeti feltárása, elérhetővé tétele (1-2 szakember
segítségével a települések történeti feltárása találkozások, interjúk
során);
3. A település, településrész, térség lakosságának közösségi
együttműködését dinamizáló tevékenységek:
3.1. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása
(Negyedévente kerül megrendezésre)
3.2. Programok, folyamatok megvalósítása (Félévente egy új
program illetve folyamat elindítása),
3.3. Helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő
fórumainak fejlesztése,
3.4. Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők
fejlesztése (Településenként:Aktív tagok:10fő,Lakossági érdeklődők:
50fő Alkalmak száma:8);
4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében
meghatározó dokumentumok (HEP, közművelődési rendelet stb.)
megújítása (Településenként 20 fő 4 alkalom);
5. Tájékoztató közösségi információs pont kialakítása;
6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:

6.1. Szakemberek alkalmazása:
6.1.1. Helyi közösségfejlesztő,
6.1.2. Szakmai vezető (Konzorcium vezetőnél 1 fő látja el
a szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztő feladatait heti 16
órában 42 hónapon keresztül, a konzorciumtagok esetében pedig
településenként 1 fő helyi közösségfejlesztő kerül alkalmazásra
heti 8 órában 42 hónapon keresztül),
6.1.3. Projektmenedzser
7. Intézményi, ágazati együttműködések kialakítása, fejlesztése
8.Nyilvánosság biztosítása
VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
4. Közlekedésbiztonsági programok. Műszaki szakmai elvárások:
1.A közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása
során mindvégig közösségi munkamódot kerül alkalmazásra,
2.Megalapozó dokumentum elkészítésre kerül,
3. A résztvevő települések lélekszáma eléri a legalább 500 főt és nem
haladja meg az 15.000 főt.
4.A programok lebonyolítására 36 hónapot terveztünk.
5. Az akciók, közösségi tevékenységek, programok, együttműködések
egy felépített tematika, koncepció mentén valósulnak meg.
6.A közösségi akciók, tevékenységek, programok, események minden
esetben a fejlesztési célokhoz kötődnek.
7. A program résztvevői a támogatási kérelemben megjelölt célcsoport
tagjai akkor is ha külső helyszínen kerül megvalósításra a program.
8.Helyi cselekvési terv elkészül
9.A fejlesztési célok összhangban vannak az ITS és a HEP céljaival.
10. Nem TOP keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztést
kiegészítő projektként valósul meg.

11. Vállaljuk a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított
Online vezetői információs és monitoring rendszerbe történő
adatfeltöltést.
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele.
Tartalmi értékelési és terület specifikus szempontoknak való
megfelelőség a megalapozó dokumentumban kerül kifejtésre.
Az elnyert támogatás Hejőpapira eső összege: 4.862.160 Ft
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.09.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.11.30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

