Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés
a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva – a pályázati felhívás módosult!
(2016.10.31)
Határidő: Az első szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. június 9-től 2016. július 4-ig, a második
szakaszban 2016. július 5-től 2016. október 31-ig van lehetőség. Az egyes szakaszokban a rendelkezésre álló forrás 22.822.000.000 Ft.
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16
Forrás (weboldal): https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kulturlis-s-kzssgi-terek-infrastrukturlisfejlesztse-s-helyi-kzssgszervezs-a-vrosi-helyi-fejlesztsi-stratgihoz-kapcsoldva-cm-felhvs
Kiíró: Európai Unió – Európai Strukturális és Beruházási Alapok
Pályázat tartalma: 250.000.000 és 1.500.000.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatás
Kedvezményezettek: A TOP keretében 2016. március 10-én megjelent regisztrációs felhívásban 2016.
május 31-ig a clld@ngm.gov.hu e-mail címen sikeresen regisztrált HACS-ok. Amennyiben a HACS konzorciumban kíván támogatási kérelmet benyújtani, a támogatást igénylő konzorciumi partnerek jogosultsági köre az alábbi szervezetek közül kerülhet ki:
 helyi önkormányzati költségvetési és költségvetési irányító szervek
 helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok
 egyesületek
 egyházi jogi személyek
 alapítványok
 közalapítványok
 társasházak, lakásszövetkezetek
 nonprofit gazdasági társaságok
 önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaságok
 egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit vagy jogi személyiség nélküli szervezetek
 kis- és középvállalkozások
 költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
 európai területi együttműködési csoportosulások
Összefoglaló: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program célul tűzte ki integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas
szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét. Ennek érdekében hozzá kíván járulni a stratégiája
megvalósítására támogatást nyert városokban a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a város jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához,
összességében pedig a népesség, kiemelten a fiatalok helyben maradásához. A fejlesztések eredményeként várhatóan növekszik a stratégia megvalósítása keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybevevő lakosság aránya, illetve a közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terek-

