
 

 

ÖSSZEGZŐ EMLÉKEZTETŐ 
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM 

 

A Mosonmagyaróvári Helyi Akciócsoport munkaszervezete megtartotta tájékoztató fórumát a TOP-7.1.1-

16-2016-00006 Mosonmagyaróvári Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia c. projekt aktualitásainak 

bemutatásának érdekében. 

A tájékoztató fórum időpontja: 2019. január 22. (kedd) 17:00 óra  

Az ülés helyszíne: Flesch Károly Nonprofit Kft. Előadóterme, 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc 

utca 14.  

Előadó: Schnitzerné Samu Tímea, mint a Mosonmagyaróvári Helyi Akciócsoport munkatársa 

A tájékoztató fórum tematikája:  

17.00-17.10 – Köszöntő, Csiszár Péter – munkaszervezet vezető  

17.10-18.00 – Helyi pályázatok ismertetése, Schnitzerné Samu Tímea – CLLD munkatárs 

18.00-18.15 – Kérdések, válaszok 

Elértek száma összesen: 23 fő  

A tájékoztató fórum során együttesen került bemutatásra a TOP-7.1-1-16-H-006-3 és TOP-7.1-1-16-H-006-

5 kódszámú helyi felhívás. 

Helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1-1-16-H-006-3 

Helyi felhívás címe: „VirágzÓvár: közösségépítő kezdeményezések megvalósítása”  

A felhívás célja Mosonmagyaróvár számára alapvető fejlesztési szükséglet a fenntartható város imázsának 

és koncepciójának erősítése. A környezeti fenntarthatóság mellett lényeges szempont a társadalmi 

fenntarthatóság is, ez pedig megköveteli a helyi identitás erősítését, a befogadást, felzárkóztatást, valamint 

a fiatalokat, mint a város jövőbeli aktív generációit célzó tevékenységeket. A gazdasági fenntarthatóság 

érdekében a pályaorientáció és tehetséggondozás területén túl meg kell erősíteni a kulturális és környezeti 

értékeken alapuló helyi gazdasági közösségeket (pl. szociális vállalkozásokat, helyi termelőket, népi 

mesterségek űzőit). Csak így képzelhető el a munkahelyteremtés és jövedelemtermelés fenntartható 

megvalósítása. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 59 millió Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-28 db.  

Az igényelhet vissza nem térítendő támogatás összege: 

minimum 2 millió Ft, maximum 7 millió Ft. 

 



 

 

Helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1-1-16-H-006-5 

Helyi felhívás címe: „JátszÓvár: a közösségi alkalmak számának növelése” 

A felhívás célja a város kulturális és természeti örökségére, a sport- és egyetemi életre jobban kell 

támaszkodni. Olyan rendezvényekre, akciókra van szükség, amelyek képesek a helyi szereplők 

(intézmények, alkotó csoportok stb.) minél teljesebb bevonására. Különösen nagy az igény a közösségi 

terek közösségi eseményekkel való megtöltésére, élővé tételére. Meg kell teremteni a városi 

eseményekben csak korlátozottan résztvevők integrációját, területi szempontból pedig a rekreációs-sport, 

valamint az egyetemi területek közösségfejlesztő rendezvényekkel való belakását. Mindehhez szükséges 

a helyi kulturális és sport értékekre alapozó csoportok aktív támogatása. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 millió Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-25 db.  

Az igényelhet vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 10 millió Ft. 

Minkét helyi felhívás esetébe a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

A felhívások forrását az Európai Szociális Alap finanszírozásban biztosítja.  

A felhívások keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

Schnitzerné Samu Tímea előadó az érdeklődők számára ismertette a helyi pályázati rendszer eljárásrendjét 

és az egyes felhívások sajátosságait.  

 

Mosonmagyaróvár, 2019. január 22. 

 


