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Tisztelt Képviselő-testület!
Május 9-én jelent meg a „TOP-7.1.1.-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
terek fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi fejlesztési stratégiájához
igazodva” című felhívás. A pályázat célja a városok kulturális és közösségi életének
megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és
elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok
együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és
helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi
közösség fejlesztését támogató stratégia mentén. A stratégia egy, a város területén
kijelölt összefüggő akcióterületre készül, és a helyi fejlesztési programok alapját
jelenti. A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és
innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek
megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez.
A felhívás és a támogatás felhasználása a vidéki LEADER közösségek mintájára épül,
melyben helyi akciócsoport (HACS) dönt a támogatás odaítéléséről. Első lépésként a
városnak május 31-ig létre kell hoznia a helyi akciócsoportját és megtenni annak
regisztrációját. Ennek érdekében az első egyeztető ülésre május 19-én került sor a
köz-, vállalkozó (kkv szervezet nem lehet) és civil szféra résztvevőivel. Olyan
résztvevőket szükséges az akciócsoportba felvenni, melyek a kijelölésre kerülő
akcióterület területén tevékenykednek, a fejlesztéssel érintett célcsoport tagjai. A
fejlesztés nem irányulhat a vállalkozások közvetlen fejlesztésére. A HACS-nak
minimum 10 taggal kell rendelkeznie, mely során a döntéshozatalnál egyik szféra sem
haladhatja meg a 49%-os képviseleti arányt. A tervezett akcióterület a következő
városrészeket foglalja magába: Tinódi Ház és környéke (Zöld város projekt) –
Hunyadi tér mindkét oldala a bíróság vonalától indulva, a Szabadság utcán keresztül
az Arany János tér érintésével a zsinagóga vonaláig, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky –
Kinizsi – Gyár utca által határolt tömb a vasútállomásig, Illyés Gyula Gimnázium
területe, valamint a Kiskonda-patak völgye a Tüskei-tavakig.
A helyi akciócsoport megalakulásakor dönteni kell arról, hogy konzorciumi vagy
egyesületi formában kíván megalakulni. Ennek módosítására a támogatási szerződés
megkötését követően lesz lehetőség. Sikeres regisztrációt követően 2 szakaszban,
2016. június 30-ig, valamint 2016. október 31-ig lehet támogatási kérelmet benyújtani,
melyhez a HACS-nak el kell készíteni a helyi közösségi fejlesztési stratégiáját az
adott akcióterületre.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 250 millió Ft,
maximum az érintett település lakosságszáma alapján meghatározott összeg, azaz:
10 001-18 000 fős akcióterület: 500 millió Ft;
18 001-60 000 fős akcióterület: 800 millió Ft;
60 001-150 000 fős akcióterület: 1 500 millió Ft.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítése vonatkozásában a támogatás
maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás csak helyi szervezetek, intézmények,
célcsoportok támogatására fordítható, arra nincs lehetőség, hogy több település
összefogásával alakuljon meg az akciócsoport.
A támogatás felhasználásánál figyelembe kell venni, hogy infrastrukturális
fejlesztésekre és kulturális-közösségi programok szervezésére fordítható összeg 2:1
arányban oszlik meg.
A teljes projekt lebonyolítására 52 hónap áll rendelkezésre. A helyi akciócsoport által
megnyert támogatást a HACS döntés-előkészítő bizottsága írja ki helyi pályázati
felhívások megjelentetésével, melyek végrehajtására projektenként max. 24 hónap áll
rendelkezésre. A helyi felhívások alapját a helyi fejlesztési stratégiában
megfogalmazott elképzelésekre kell építeni.
A fejlesztés során lehetőség van kulcsprojektek megnevezésére a teljes támogatási
összeg 40%-áig, valamint az összköltség 15%-a fordítható adminisztratív,
munkaszervezeti feladatok ellátására, melyet csak nonprofit szervezet láthat el.
Úgy vélem elengedhetetlen, hogy Dombóvár Város Önkormányzata képviseltesse
magát a helyi akciócsoportban, ezért kérem Képviselőtársaimat, támogassák erre
irányuló határozati javaslatomat.

Határozati javaslat
TOP-7.1.1.-15 pályázathoz alakuló helyi akciócsoportba történő belépésről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
önkormányzat, mint közszféra szervezet belépjen a „TOP-7.1.1.-16 Kulturális
és közösségi terek infrastrukturális terek fejlesztése és helyi közösségszervezés
a város helyi fejlesztési stratégiájához igazodva” című felhívásban előírt helyi
akciócsoportba, mely 2016. május 26-án tartja alakuló ülését.
2. A Képviselő-testület továbbá támogatja, hogy amennyiben a HACS
tevékenységét nem konzorciumi formában, hanem egyesületként kívánja
folytatni, akkor Dombóvár Város Önkormányzata belépjen az erre a célja
létrehozott egyesületbe.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Dombóvár Város
Önkormányzatának képviseletére a HACS ülésein és annak döntés-előkészítő
tevékenységében való részvételre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016. május 31. – HACS regisztrálására és együttműködési megállapodás
aláírására
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