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Nagyatádi Fórum Helyi Közösség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-7.1.1-

16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívás keretében 

250 millió Ft támogatást nyert a „Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon” című 

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának megvalósítására. A 100% intenzitású, vissza nem 

térítendő támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg.  

 

A TOP-7.1.1-16-2017-00085 azonosító számon támogatott projekt keretében a 15 tagú Nagyatádi 

Fórum Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (HACS) a vállalkozói, civil és önkormányzati szféra 

összefogásával kívánja a stratégiában meghatározott fejlesztési céljait elérni. Az elnyert 215,5 millió Ft 

fejlesztési támogatásból helyi pályázati rendszer keretében az alábbi tevékenységek valósulhatnak 

meg: 

 

 a város közösségi erőforrásának megújítása és összehangolása, a közművelődési, kulturális 

és rekreációs információ elérhetőségének javítása a közösségi élet élénkítése;  

 a kulturális és közösségi intézményrendszer fejlesztése, külső rekreációs helyszínek 

megújítása és funkcióinak szélesítése, bővítése; 

 civil szervezetek közösségi munkáját elősegítő infrastruktúra fejlesztése és megújítása, új 

szolgáltatások befogadására alkalmas közösségi terek kialakítása; 

 fiatalokat és gyermekeket célzó rendszeres rendezvény és programsorozatok, a szabadidő 

hasznos eltöltését célzó közösségi szervezősédek támogatása; 

 a kulturális örökség védelmét és a lakosság helyi és közösségi identitástudatának erősítését 

szolgáló tevékenységek fejlesztése, programok megvalósítása; 

 az egészséges és aktív életmódot és szabadidő eltöltést célzó tevékenységek megvalósítása. 

 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében az Irányító Hatóság és a Nagyatádi 

Fórum Helyi Közösség HACS Együttműködési Megállapodást köt a működési költségek (37,5 millió Ft) 

biztosítása érdekében. A Támogatási Szerződés a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezettel, 

Nagyatád Város Önkormányzatával kerül megkötésre. 

 

A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak. 

 

Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata 

 

A projekt kezdetének és befejezésének időpontja: 

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. május 01. 

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2022. augusztus 31. 

 

A projekt összköltsége: 37 500 000 Ft  

A támogatás összege: 37 500 000 Ft  

A támogatás mértéke: 100 % 

https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
http://www.nagyatad.hu/

