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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 276/2016 (V.26.)
határozatával döntött arról, hogy a „TOP-7.1.1.-16 Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális terek fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi fejlesztési
stratégiájához igazodva” című pályázat benyújtására jogosult helyi akciócsoport tagja
kíván lenni. Az ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírásra került,
valamint a Tolna megyei Törvényszék jóváhagyta a Dombóvári HACS Egyesület
bejegyzését. Az egyesület 12 szervezetből áll, melyek a köz-, civil-, és üzleti szférát
képviselik. A fejlesztés nem irányulhat közvetlenül a vállalkozások fejlesztésére, de
közvetetetten ők is részesei lehetnek a fejlesztéseknek.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 250 millió Ft,
maximum az érintett település lakosságszáma alapján meghatározott összeg: 18 00160 000 fős akcióterület: 800 millió Ft.
Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás csak helyi szervezetek, intézmények,
célcsoportok támogatására fordítható. A teljes projekt lebonyolítására 52 hónap áll
rendelkezésre. A helyi akciócsoport által megnyert támogatást a HACS döntéselőkészítő bizottsága írja ki helyi pályázati felhívások megjelentetésével, melyek
végrehajtására projektenként max. 24 hónap áll rendelkezésre. A helyi felhívások a
helyi fejlesztési stratégiában megfogalmazott elképzelésekre fognak épülni. A
fejlesztés során lehetőség van kulcsprojektek megnevezésére a teljes támogatási
összeg 40%-ig, valamint az összköltség 15%-a fordítható adminisztratív,
munkaszervezeti feladatok ellátására, melyet csak nonprofit szervezet láthat el, mely
jelen esetben az egyesület lesz.
A támogatási kérelem kötelező melléklete a helyi közösségi fejlesztési stratégia,
melyben a helyi akciócsoport kidolgozza a helyi közösség jövőképét, fejlesztési céljait,
meghatározza az általa kiírásra kerülő felhívások jellegét. A stratégiában kell
kidolgozni 800 millió forintos forráskeret felosztását, figyelembe véve a felhívásban
szereplő korlátokat, miszerint a támogatás felhasználásának 2:1 arányban kell
megoszlani az infrastrukturális beruházások (ERFA forrás), valamint a „soft”
projektek (ESZA forrás - programok, képzések, szemléletformáló tevékenységek
szervezése) között.
A stratégia elkészítése során fontos a lakosság minél szélesebb körű bevonása a
tervezési szakaszba. Ebből kiindulva a HACS 2016. június 14. és 16. között 3
műhelymunka keretében (természetvédelem, egészségmegőrzés és sport, kultúra és
művészetek témakörökben) javaslatokat gyűjtött a fejlesztési célok meghatározása és
kijelölése érdekében, melyek a fejlesztési stratégia alapját képezik. Június 25-én a
„Hat vár hat rád” rendezvényen egy standdal volt jelen az önkormányzat, ahol játékos
feladat során ismertettük meg a megjelenteket fejlesztési elképzeléseinkkel. Június 28ra 17 órától lakossági fórumot hirdettünk a fejlesztési célok ismertetése érdekében.
A kommunikáció során arra törekedtünk, hogy a lakosság minél szélesebb rétegét
elérjük, ezért a műhelymunkákat és a fórumot helyi újságban, a város honlapján és

hivatalos facebook oldalán, a Dombó-Tv képújságában is hirdettük, valamint a
facebook-on élő közvetítést tartottunk minden egyeztető ülésről.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2016. július 4. A helyi közösségi
fejlesztési stratégia max. 70 oldal lehet, jelen előterjesztéshez egy rövid összefoglaló
munkaanyag készült, hogy tájékoztatást nyújtson a tervezett fejlesztésekről,
irányvonalakról. A kulcsprojekt a régi zeneiskola épületének infrastrukturális
fejlesztése, melyben egy egészségközpont kialakítását tervezi a HACS.
A támogatási összeg tervezett felosztása
Munkaszervezet ERFA költségei
Munkaszervezet ESZA költségei
Kulcsprojekt
Pályáztatható ESZA forrás
Pályáztatható ERFA forrás
Összes forrás

15 000 000
105 000 000
272 000 000
266 666 667
141 333 333
800 000 000

ERFA
ERFA
ERFA
ESZA
ERFA

A helyi közösségi fejlesztési stratégia jóváhagyására a Dombóvári HACS Egyesület
2016. június 28-án tartotta közgyűlését.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítésében pályázatíró cég segítségét veszi
igénybe az egyesület. Mivel az egyesület anyagi fedezettel nem rendelkezik, ezért a
pályázat sikeressége érdekében javaslom, hogy Dombóvár Város Önkormányzata
bruttó 1,4 millió Ft összegű kölcsönt biztosítson az egyesület részére a stratégia
elkészítésének fedezetére és egyéb működési költségekre.
Kérem Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia főbb tartalmi elemeinek jóváhagyásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP-7.1.1.-16
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális terek fejlesztése és helyi
közösségszervezés a város helyi fejlesztési stratégiájához igazodva” című
felhívás keretében benyújtásra kerülő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
főbb tartalmi elemeit a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészíttetésére
bruttó 1,4 millió Ft kölcsönt biztosít a támogatási kérelmet benyújtó Dombóvári
HACS Egyesület részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dombóvári HACS
Egyesület közgyűlésén Dombóvár Város Önkormányzatának döntését
képviselje.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2016. június 28. – döntés képviselete a Dombóvári HACS Egyesület
Közgyűlésén
2016. július 15. - kölcsönszerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

