A helyi hagyományőrzés, valamint Családi és egészségmegőrző programok
infrastruktúrájának fejlesztése
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-012 – 5.

Cél: Hagyományőrző tevékenység támogatása; A helyi közösség egészségének javítása
A felhívás ezen helyzetre reagálva a kézműves, gasztronómiai, illetve nemzeti és a nemzetiségi
hagyományőrzés, az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés, továbbá a közösségi együttlét
feltételrendszerét kívánja javítani.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 36.125.000 Ft
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-72 db.
A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 500.000 Ft – 15.000.000 Ft
közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

Önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy tevékenység
megvalósítása kötelező):
1.)Helyi hagyományőrzés, valamint családi és egészségmegőrző programok infrastruktúrájának
fejlesztése:
a) Kézműves hagyományőrző műhelyek és programok infrastrukturális fejlesztése keretében a helyi
kézműves és népi iparművészeti hagyományokhoz kapcsolódó csoportos tevékenységek
eszközigényének támogatása, eszközök és alapanyagok vásárlása.
b) A helyi gasztronómiai hagyományőrzés infrastrukturális feltételeinek kiépítése keretében
gasztronómiai hagyományőrző rendezvények helyszínének kialakítása, eszközök beszerzése és a
technikai háttér fejlesztése
c) A nemzeti és a nemzetiségi hagyományőrzés közösségi tereinek kialakítása keretében
hagyományőrző tevékenység infrastrukturális feltételeinek kialakítása, eszközbeszerzés, felújítás,
térrendezés, technológiai fejlesztések
d) Egészségmegőrző és rekreációs közösségi programok infrastruktúrájának javítása keretében
eszközbeszerzések támogatása, felújítások és új terek kialakítása
e) Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése keretében, egészségfejlesztő térbútorok
kihelyezése, területrendezés
f) Közösségi játszóterek kialakítása keretében területrendezés, új szabadtéri közösségi terek
létrehozása, új játszóterek létesítése kialakítása

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi, Gyomaendrődön székhellyel
rendelkező szerveztek:
a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);
b) helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
c) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);
d) alapítvány (GFO 563, 565, 569);
c) közalapítvány (GFO 561);
d) egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában
nincs lehetőség.
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. szeptember 20.
naptól 2019. április 30. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2018. szeptember 30.
2019. január 31.
2019. április 30.

