
Sor-
szám 

Megnevezés 

(legfeljebb 1-2 
szó) / 
Kulcsprojekt (K) 
– amennyiben 
releváns 

Indoklás, alátámasztás 

(legfeljebb 4-5 mondat) 

Specifikus cél 

(legfeljebb 1-2 
szó) 

Támogatható 
tevékenységek 

(legfeljebb 4-5 mondat) 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

(legfeljebb 4-5- mondat) 

Célcsoport 

(legfeljebb 1-2 
szó) 

Forrás 

(ezer Ft) 

Támog
ató 
alap 
(ERFA/ 
ESZA) 

Tervezett 
időinterval
lum 

(év, 
hónap) 

1 Kulturális-, 
közösségi- és 
szabadidős 
létesítmények és 
terek korszerűsítése 
és infrastruktúra 
fejlesztése: Városi 
Művelődési  

Ház Tiszaföldvár  
rekonstrukciója és 
eszközbeszerzése 

A művelődési központ leromlott 
állapota, szűkös kapacitása és 
nem megfelelősége (irodaépület 
volt) miatt az épület felújítása, 
belső tereinek megújítása, 
átalakítása és bővítése szükséges. 
A projekt keretében az új 
funkciókkal is bővülő épület 
kialakításához kapcsolódó 
tervezési, majd kivitelezési 
munkálatok elvégzése történik 
meg. A kulcsprojekt számos 
projektnek biztosít hátteret és 
helyszínt. 

 

Aktív közösségi- és 
kulturális élet, 
egészségtudatos 
életmód alakítása. 
 
Társadalmi 
együttműködés 
erősítése, 
közösségfejlesztés. 

 

 

Támogatható a közösségi 
terek fejlesztéséhez, 
kialakításához és 
működtetéséhez szükséges 
eszközök és berendezések 
beszerzése vagy bérlése, 
ingatlan átalakítások. 

Szinergia az EFOP 1.2  „A 
család társadalmi szerepének 
megerősítése, továbbá a 
gyermekek és fiatalok 
képességeinek 
kibontakoztatása” és az 1.3 a 
fiatalok vidéken, helyben 
maradásának támogatása 
intézkedések, valamint a TOP 
kulturális turisztikai 
fejlesztésekkel való szinergia. 
Lehatárolás: felhívás 3.3 
pontjában meghatározott TOP 
keretben nyert fejlesztések. 

 

A közösségi tereket 
már működtető, illetve 
újak kialakítását célul 
tűző csoportok, 
közösségek és 
szervezetek, 
intézmények. Végső 
célcsoport: a 
szolgáltatások által 
elért személyek 

85 000 ERFA 2018. 
szeptember  
– 2019. 
december 

2 Közösségi- és 
szabadidős 
létesítmények, terek 
korszerűsítése, 
szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztéséhez 
kapcsolódó 
eszközbeszerzés 

A művelet a közösségi terek 
létrehozásával a közösségi 
tevékenységek előtt nyitja meg a 
lehetőséget, hozzájárulva ahhoz, 
hogy a fiatalok és a többi 
célcsoport közösségi bevonása 
révén a városban működő 
közösségek megerősödjenek, a 
helyi társadalom integráltabbá 
váljon. A kulturális szabadidős 
területen a játszóterek, szabadtéri 
rendezvények, sportágak számára 
alkalmas terek hiányoznak, 
valamint nincs nagy tömeget 
befogadó szabadtéri rendezvényre 
alkalmas tér a városban. A 
művelet keretében támogatásban 
részesülnek azok a 
tevékenységek, amelyek a 
városban különböző közösségi 
terek fejlesztését, valamint újak 
kialakítását és működtetését 
célozzák meg.  

 

 

Település megtartó 
képességének és 
központi 
szerepének 
növelése. 
 
Aktív közösségi- és 
kulturális élet, 
környezet- és 
egészségtudatos 
életmód. 
 

Társadalmi 
együttműködés 
erősítése, 
közösségfejlesztés. 

 

Támogatható a közösségi 
terek fejlesztéséhez, 
kialakításához és 
működtetéséhez szükséges 
eszközök és berendezések 
beszerzése vagy bérlése, 
ingatlan átalakítások,játszótér 
kialakítása, felújítása, 
szabadidős terek, nyílt 
közösségi terek kialakítása, 
meglévők felújítása, 
bővítése;közösségi és 
kulturális célú, nem 
iskolarendszerű képzési 
helyszínek infrastruktúra 
kialakítása, felújítása, 
bővítése. 

Szinergia az EFOP 1.2  „A 
család társadalmi szerepének 
megerősítése, továbbá a 
gyermekek és fiatalok 
képességeinek 
kibontakoztatása” és az 1.3 a 
fiatalok vidéken, helyben 
maradásának támogatása 
intézkedések, valamint a TOP 
kulturális turisztikai 
fejlesztésekkel való szinergia. 
Lehatárolás: felhívás 3.3 
pontjában meghatározott TOP 
keretben nyert fejlesztések. 

A közösségi tereket 
már működtető, illetve 
újak kialakítását célul 
tűző csoportok, 
közösségek és 
szervezetek, 
intézmények. A 
beavatkozás végső 
célcsoportja a 
szervezetek 
szolgáltatásai által 
elért személyek 

46 573,591 ERFA 2018. 
szeptember  
– 2019. 
december 



3 Közösségi célú 
gazdaságfejlesztést 
támogató innovatív 
kezdeményezések 
fejlesztése 

A művelet keretében 
támogatásban részesülnek azok a 
tevékenységek, amelyek a 
városban különböző közösségi 
terek fejlesztését, valamint újak 
kialakítását és működtetését 
célozzák meg. A művelet 
hozzájárul a meglévő közösségi 
terek fejlesztéséhez, valamint újak 
kialakításához és működtetéséhez.  

 
Település megtartó 
képességének, 
társadalmi 
kohéziójának és 
központi 
szerepének 
erősítése 
 

 

A kulturális gazdaság 
fejlesztését szolgáló 
beavatkozások, valamint 
együttműködésen alapuló 
tapasztalatcserét, jó 
gyakorlatok megosztását, 
hálózatosodást célzó 
tevékenységek, melyek 
hozzájárulnak új innovatív 
szolgáltatások, termékek 
kialakításához, valamint a 
kulturális gazdaság 
fenntarthatóságához 

Szinergia az EFOP 1.2  „A 
család társadalmi szerepének 
megerősítése, továbbá a 
gyermekek és fiatalok 
képességeinek 
kibontakoztatása” és az 1.3 a 
fiatalok vidéken, helyben 
maradásának támogatása 
intézkedések, valamint a TOP 
kulturális turisztikai 
fejlesztésekkel való szinergia. 
Lehatárolás: felhívás 3.3 
pontjában meghatározott TOP 
keretben nyert fejlesztések. 

 

 

A célcsoportból 
pályázatot nyújthat be 
Tiszaföldvár 
Városban székhellyel, 
vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi 
személyiségű 
szervezet. 

27 500 ESZA 2018. 
szeptember  
– 2021. 
december 

4 Kulturális-, 
szabadidős és 
közösségfejlesztő 
programok  
támogatása 

A város erősségként tekint a 
Városi Művelődési Ház sokszínű 
tevékenységére, a felkészült 
szakemberekre a további 
közművelődési és egyéb 
intézmények pozitív hatására a 
közösség fejlesztésében. Az 
értékelés viszont rámutat arra, 
hogy veszélyt jelentenek a virtuális 
terek és közösségek (internet 
hatása), a közlekedési 
nehézségek az egyenlő esélyű 
hozzáférésben, a kulturális és 
közösségi programok szélesebb 
választéka, valamint a jobb 
infrastruktúra más településeken. 

Aktív közösségi- és 
kulturális élet, 
egészségtudatos 
életmód alakítása 

A művelet keretében azon 
tevékenységek támogathatók, 
amelyekben a megvalósítók a 
közösségi együttműködések 
bővítését tűzik ki célul, 
különös tekintettel, ha ezt 
innovatív módon valósítják 
meg. A művelet hozzájárul a 
településen tevékenykedő civil 
szervezetek tevékenységeinek 
bővítéséhez, a szervezetek és 
a városi intézmények közötti 
együttműködés erősítéséhez, 
a helyi közösség aktív 
részvételével létrehozott 
értékek bővüléséhez. 

Tevékenységek:  kulturális 
programok megvalósítása, a 
hasznos szabadidő eltöltésére 
irányuló programok, különböző 
előadó-művészeti programok, 
különböző közösségi és 
kulturális területen 
tevékenykedő szervezetek, 
csoportok, közösségek 
közösségfejlesztő programjai, 
alkotó közösségek programjai, 
sportesemények, bemutatók, 
helyi versenyek 

 

 

 

A TOP-on belül kulturális és 
közösségi tevékenységek 
önállóan nem támogathatók, 
így projektünket nem érintik. 
Nem támogathatók viszont 
azon szervezetek, amelyek a 
Nemzeti Kulturális Alap vagy 
Nemzeti Együttműködési Alap 
kulturális, közösségi, ifjúsági 
és sporttevékenységek 
támogatására azonos 
tevékenységekkel pályáztak. 

A célcsoportból 
pályázatot nyújthat be 
Tiszaföldvár 
Városban székhellyel, 
vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi 
személyiségű 
szervezet. 

40 000 ESZA 2018. 
szeptember  
– 2021. 
december 



 

5 Kompetenciafejlesztő
-, szemléletformáló 
programok, képzések 

A város egyik legnagyobb 
problémája a képzett munkaerő 
elvándorlása, a helyben maradók 
képzettségének, tapasztalatának, 
közösségi kompetenciáinak 
szintje. A közösségi fejlesztések 
és képzések helyszínének 
megteremtésével lehetőség nyílik 
a lakosság tudásának, 
kompetenciáinak fejlesztésére, 
szemléletformálására, különös 
tekintettel a fiatalokra és a 
hátrányos helyzetű csoportokra. 

Település megtartó 
képességének, 
társadalmi 
kohéziójának és 
központi 
szerepének 
erősítése 

A művelet keretében azon 
tevékenységek támogathatók, 
amelyek a fiatalok, a nők, a 
hátrányos helyzetű csoportok 
és a felnőtt lakosság 
tudásának fejlesztését, 
kompetenciafejlesztését, 
szemléletformálását tűzik ki 
célul. A képzések célja a helyi 
társadalomban való részvétel 
erősítése, munkaerőpiacra 
való felkészítés, társadalmi 
integráció támogatása egyéb 
képességek, készségek 
támogatása. Támogatható a 
programokhoz szükséges 
eszközök és berendezések 
beszerzése vagy bérlése, a 
szervezetek ehhez a 
beavatkozáshoz kapcsolódó 
személyi költsége, 
kommunikációs és marketing 
tevékenység is. 

A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás 
és kohézió erősítése 
programban érintett 
szervezetek tevékenysége 
nem támogatható. Nem 
támogathatók azon 
szervezetek, amelyek az 
EFOP-3.3.2-16 Kulturális 
intézmények a köznevelés 
eredményességéért, vagy az 
EFOP-3.7.3-16 Az egész 
életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása 
pályázaton önállóan vagy 
konzorciumban nyertek. 

A célcsoportból 
pályázatot nyújthat be 
Tiszaföldvár városban 
székhellyel, 
telephellyel vagy 
fiókteleppel 
rendelkező jogi 
személyiségű 
szervezet, 
amely:igazolhatóan 
legalább 1 éves 
tapasztalattal bír 
hátrányos helyzetű 
csoportok vagy nők 
vagy fiatalok vagy 
felnőttek fejlesztése 

terén. 

7 500 ESZA 2018. 
szeptember  
– 2021. 
december 

6 Helyi értékekre és 

hagyományokra 

építő, helyi identitást 

erősítő aktivitások 

támogatása 

 

A helyzetértékelés rámutat arra, 

hogy komoly veszélyt jelentenek a 

virtuális terek és közösségek 

(internet hatása), a közlekedési 

nehézségek, a kulturális és 

közösségi programok szélesebb 

választéka, valamint a jobb 

infrastruktúra más településeken a 

helyi közösségi aktivitásokra. A 

település egyik legnagyobb 

problémája, hogy nem csak a 

képzett munkaerő, hanem a 

fiatalok is elmennek a településről. 

A helyi identitást és kohéziót segíti 

a helyi értékek innovatív, kreatív 

átadása, mely hozzájárul a fiatal 

generáció kapcsolatainak, 

kötődésének kialakításában és 

erősítésében. 

Helyi hagyományok 
és kulturális értékek 
bekapcsolása a 
gazdaságba 

A helyi értékek és 

hagyományok megismerését 

szolgáló programok, 

rendezvények, képzések, 

táborok, kiállítások, 

megvalósítása (helytörténet, 

helyi értéktár, népi kézműves 

mesterségek, stb).Helyi 

gyűjtemények bemutathatóvá 

tétele, a programok, akciók 

szervezéséhez kapcsolódó 

eszközbeszerzés (kizárólag az 

elszámolható költségek 10%-

át meg nem haladó mértékben 

támogatható)  

A helyi értékeket és 

hagyományokat bemutató, 

ismeretterjesztő kiadványok 

kiadása, elektronikus felületen 

való megjelenítése 

Helytörténeti tankönyv 

összeállítása 

Rendezvényszervezés 

A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás 
és kohézió c. felhívás nyertes 
pályázói, konzorciumai 
programjai nem támogathatók. 
Nem támogathatók azon 
szervezetek, amelyek a 
Nemzeti Kulturális Alap vagy 
Nemzeti Együttműködési Alap 
kulturális, közösségi, ifjúsági 
és sporttevékenységek 
támogatására azonos 
tevékenységekkel pályázatot 
nyertek. 

A célcsoportból 
pályázatot nyújthat be 
Tiszaföldvár városban 
székhellyel, 
telephellyel vagy 
fiókteleppel 
rendelkező jogi 
személyiségű 
szervezet, amely 
igazolhatóan legalább 
3 éves tapasztalattal 
bír hagyományőrző, 
helyi érték feltáró, 
gyűjtő, tevékenységek 
szervezése terén. 

8 325 ESZA 2018. 
szeptember  
– 2021. 
december 


