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MEGHÍVÓ 
 

DIGITÁLIS VÁROS FÓRUM 

 

A „Színezzük együtt Kazincbarcikát” Helyi Akciócsoport (HACS) tisztelettel meghívja 

Önt egy közös gondolkodást, együttműködést ösztönző Fórumra, ahol 

 tájékoztatást nyújtunk a „Digitális Város” helyi pályázati felhívás tartalmáról 

(részletek mellékletben), 

 gazdasági szervezetek, önkormányzat, intézmények és érdeklődők 

bevonásával arról beszélgetünk, hogy milyen igények, lehetőségek, jó 

gyakorlatok alapján tudunk helyi együttműködéseket, megvalósítható közös 

projekteket kialakítani a Digitális Város témakörben. 

Wächter Balázs által moderált Fórumon két bevezető előadást tervezünk a közös 

gondolkodás, párbeszéd elindításához: 

 

dr. Rab Árpád, információs társadalomkutató, Budapesti 

Corvinus Egyetem adjunktusa 

SMART City megoldásokról, trendekről tart rövid előadást. 

Novák Péter, a Barcika Centrum Kft. ügyvezetője, 

 az önkormányzati társaságok megvalósult és 

tervezett info-kommunikációs fejlesztéseit mutatja be. 

 

 

 

Kérjük, hogy az eseményen való részvételét a kolorkozosseg@gmail.com e-mail 

címen jelezze, ezzel is segítve a szervező munkát. 

 

„Színezzük együtt Kazincbarcikát” 

Helyi Akciócsoport munkaszervezet 

Időpont: 2018. október 10. (szerda) 16.30 - 18.30 

Helyszín: KolorLab Innovációs Központ, földszinti közösségi terem 

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A 

mailto:kolorkozosseg@gmail.com
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DIGITÁLIS VÁROS 

Felhívás címe, 

kódja 

Közszféra, helyi vállalkozások és lakosság közti digitális együttműködések támogatása Kazincbarcikán - TOP-

7.1.1-16-H-015-5 

Cél Kazincbarcikán a közszféra, valamit a vállalkozások és lakosság közti együttműködések ösztönzése, és a köztük 

lévő kommunikációs felületek fejlesztése 

Tevékenység A projektek a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldásokhoz kapcsolódóan, a helyi vállalkozások 

információs adatbázisainak, online elérhetőségeinek kialakítása, valamint a szolidáris gazdasági jellegű 

kezdeményezések tárgyában kerülnek megvalósításra. Ezen belül például támogatandó: 

a) Kommunikációs platform, informatikai rendszer fejlesztése és szervezése a helyi vállalkozások 

együttműködésének ösztönzésére, a vállalkozások, közszféra és a civil szervezetek közötti 

együttműködés kiépülésére közszolgáltatási, kulturális és közösségi élet területén 

pl. ügyfélszolgálati kapcsolatok fejlesztése, helyi közügyek hatékonyabb elintézése, üzleti kapcsolatok 

bővítése, szabad termelési, szolgáltatási kapacitások kihasználására, iroda, telephely kiadásra, tárgyaló 

foglalásra, bérlésre), illetve a helyi munkalehetőségek jobb elérhetősége érdekében 

b) Civil szervezetek, önkormányzatok közti kommunikáció (pl. programegyeztetés) informatikai 

infrastruktúrájának fejlesztése 

c) Helyi közösségek digitális kommunikációjának fejlesztése képzéssel, mentorálással kiegészítve 

d) Utcai hírportál (DiaPress) kialakítása program ismertetésre, események beszámolóira, hirdetésre 

e) Helyi értékek (pl. szobrok, egyedi alkotások), jelentős vonzerők (pl. játszóterek) digitális és hagyományos 

(pl. kitáblázás) kommunikációja 

f) Lakossági kölcsönösségi programok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése és kommunikálása (pl. 

helyi szolgáltatás, termék csere (pl. bababörze) alkalmazás készítése; valamint helyi tudások és 

felajánlások, szívességek megosztására) 

g) Lakossági közösségi célú innovációs kezdeményezések ösztönzése, különösen a szolidáris gazdaság 

témakörben (pl. használt cikkek átadása) 

A projekteknek innovativitását, újszerűséget kell tartalmaznia. 

Támogatható 

szervezetek 

Támogatás Kazincbarcikán székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet által, az akcióterületen élő 

célcsoportok számára megvalósított fejlesztésekhez vehető igénybe. 

a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, önkormányzati többségi tulajdonú 

gazdasági társaság  

b) Egyesület, alapítvány, közalapítvány 

A támogatási kérelem benyújtásától számítva legalább 12 hónapja működő szervezetek. 

Támogatási 

összeg, arány, 

keret 

Vissza nem térítendő támogatás: 1 -10 MFt; Támogatási arány: 100 %.  

Támogatási keret: 43,3 millió Ft, Várható pályázatok száma: 6-12 db 

Határidő Első körben: 2018. december 5.  

 

Információ: HACS Munkaszervezet - Földi Zsuzsanna 06-20/438-9092, Wächter Balázs 06-

30/922-3589, Göndör Judit projektfejlesztési tanácsadó 06-20/443-8112 

e-mail: kolorkozosseg@gmail.com 


