A helyi hagyományok ápolását támogató, valamint, Családi és egészségmegőrző
programok
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-012 – 4.
Cél: A felhívás célja a helyi hagyományok megőrzése; a helyi közösség egészségtudatosságának
javítása, melyet a helyi hagyományőrzés, illetve az egészséges életmód és egészségtudatosság
fejlesztésével kíván elősegíteni.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 43.375.000 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-73 db.
A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 600.000 Ft, maximum
10.000.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Kézműves hagyományőrző műhelyek és programok (képzések, bemutatók, szakmai workshopok,
kiállítások, fesztiválok szervezése.
b) „Helyi étel – helyi élet” – helyi gasztronómiai hagyományőrzés (gasztronómiai hagyományőrző
nagyrendezvények, helyi fesztiválok, városrészi rendezvények, gasztronómiai workshopok
szervezése)
c) Nemzetiségi hagyományőrzés támogatása (közösségi kulturális programok, rendezvények
szervezése. Hagyományőrző csoportok működésének támogatása)
d) Hagyományőrző táncművészeti programok (szakmai képzések és továbbképzések, workshopok,
versenyek, fesztiválok, találkozók és ezeken való részvétel támogatása)
e) Egészségmegőrző közösségi programok (jóga és meditáció, egészségmegőrző torna,
egészségnevelési előadások, felvilágosító programok szervezése)
f) Közösségi egészségfejlesztő térbútorok használatához kapcsolódó animációs tevékenység
(animációs programok szervezése, egészségfejlesztő-, rekreációs- és sportprogramok megrendezése.
rendezése; edzői tevékenység támogatása)
g) Családi programok szervezése az újonnan létrejövő közösségi játszóterekhez kapcsolódóan
(programszervezés, animátorok képzése és bevonása, célcsoport-specifikus családi programok
megvalósítása)

Önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - az ÁÚHF 10. fejezete alapján
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Projekt előkészítés
b) Közbeszerzés (amennyiben releváns)
c) Projektmenedzsment (amennyiben releváns)

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi, Gyomaendrődön székhellyel
rendelkező szervezetek:
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);
e) közalapítvány (GFO 561);
f) 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. október 19-től
2019. április 30-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2018. november 19.
2019. január 31.
2019. április 30.

