EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉG
Felhívás

Civil szervezetek, helyi közösségek együttműködése Kazincbarcikán - TOP-7.1.1-16-H-015-3

Cél

Kazincbarcikán a közösségi együttműködések ösztönzése szervezetek, generációk és
településrészek között

Tevékenység

Helyi (városrészi, szomszédsági) identitástudatot erősítő tevékenységek megvalósítása, ezen belül:
❖

❖
❖

Ipari hagyományok (pl. bányász, vegyész) tiszteletben tartását, történelmi örökség és a város, valamint
környéke természeti értékeinek megismerését, helyi kötődés erősítését szolgáló rendezvények (pl.
vetélkedők, kiállítások, pl. tárgyi, eszmei értékek összegyűjtése) szervezése;
Konferenciák (pl. városfejlesztéssel, -szépítéssel, megújítással kapcsolatosan) szervezése;
Ismeretterjesztő előadások szervezése; Kiállítások szervezése;
A városból elkerült fiatalokkal, lokálpatrióta személyekkel való kapcsolattartás témájában programok
szervezése.

Helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek, valamint
megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi
programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása az alábbi
tevékenységek révén:
❖
❖

❖

❖

❖

Lakóközösségek sport – mozgás lehetőségeinek ösztönzése programszervezéssel minden korosztály
számára (pl. túrák, versenyek, sportágválasztó bemutató programok szervezése);
Generációk közti együttműködés megvalósítása a szabadidős programokban, ismeretterjesztésben, az 50
év feletti korosztály tudásának, ismereteinek gyakorlati hasznosítása, átadása (pl. tanórán kívüli oktatás,
ismeretterjesztés, a múlt örökségével való szembenézés, hagyományos mesterségek alkalmazásának
átadása); a témához kapcsolódó képzés szervezése; felsőoktatásban tanulók konzultációs, mentor
támogatása; szabadidő hasznos eltöltését segítő programok (pl. ringató, iskolai szünetekben, hétvégi eseti
időszakban) szervezése különösen hátrányos helyzetű fiataloknak, gyerekeknek, illetve felnőtteknek);
Egészséges életmódot, egészéges táplálkozást népszerűsítő rendezvények, valamint egészség
megőrzését, betegségek megelőzését szolgáló tájékoztató programok szervezése különösen a korai
halálozással, vagy a súlyos megbetegedéssel veszélyeztetett lakossági csoportok számára.
Közösségi terekhez kapcsolódóan környezeti fenntarthatósági és környezettudatossági akciók
végrehajtása, különösen a városi természetes környezet minőségi fejlesztése és a biodiverzitás növelése
érdekében a helyi közösség bevonásával;
Helyi értékek közösségi alapú bemutatása (pl. városi társasjáték), helyi közösségek egyedi értékeinek
kiállítása (pl. vasaló kiállítás, fafaragó kiállítás), illetve promóciója.

A projekteknek innovativitást, újszerűséget kell tartalmaznia. Egy projekten belül több tevékenység is
támogatható.

Támogatható
szervezetek

Támogatás Kazincbarcikán székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet által, az
akcióterületen élő célcsoportok számára megvalósított fejlesztésekhez vehető igénybe.
❖
❖

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, önkormányzati többségi tulajdonú
gazdasági társaság
Egyesület, alapítvány, közalapítvány, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, Helyi nemzetiségi
önkormányzat, Kazincbarcikai Tankerületi Központ

A támogatási kérelem benyújtásától számítva legalább 12 hónapja működő szervezetek
pályázhatnak. Egy támogatást igénylő szervezet a felhívás keretében csak egy támogatási
kérelem vonatkozásában részesülhet támogatásban.
Támogatási
összeg

Vissza nem térítendő támogatás: 0,5 - 3 millió Ft; Támogatási arány: 100 %.

Határidő

Pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 5. és 2019. június 28.

Támogatási keret: 55 millió Ft, Várható pályázatok száma: 20-30 db

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
https://kolorcity.hu/felhivasok
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KREATÍV KÖZÖSSÉG
Felhívás

Művészeti rendezvények, alkotó programok szervezése Kazincbarcikán - TOP-7.1.1-16-H-015-4

Cél

Kazincbarcikán a kreativitás, alkotó tevékenységek ösztönzése és széles körű megismertetése,
elterjesztése

Tevékenység

Művészeti rendezvények, alkotó-, kulturális-közösségi programok szervezése, valamint a helyi
hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségekhez kapcsolódó, illetve a városi humán
erőforrás versenyképességének javításához szükséges ismeretek, tudás átadása. Ezen belül
például támogatandó:
❖

Kézműves, vegyész, robotikai, elektronikai, varró, famegmunkáló, egyéb oktató- és alkotó,
mezőgazdálkodási ismeretterjesztő, zenei, drámai-színházi programok szervezése (pl.
természettudományos, mezőgazdasági ismeretek játékos terjesztése, vendéglátó kultúra
megismertetése gyerekekkel, ”50+” korosztálynak számítógépes alkalmazási képzések, digitális
technológiák használatával megvalósuló alkotó programok szervezése) a lakosság széles
körének

❖

Művészeti alkotó és bemutatkozó tevékenységek (pl. kiállítások, bemutatkozó estek) szervezése
helyi művészeti csoportoknak
Street art (utcai művészet) jellegű programok szervezése, helyi közösség bevonásával alkotások
létrehozása
Városi értékek művészeti alapú bemutatása (pl. kortárs, amatőr költők, írók bemutatkozása „Köztünk járnak”; óriás falra való fénykép, filmvetítések szervezése)
Amatőr művészeti események újjáélesztése és újak

❖
❖
❖

A projekteknek innovativitást, újszerűséget kell tartalmaznia. Egy projekten belül több
tevékenység is támogatható.
Támogatható
szervezetek

Támogatás Kazincbarcikán székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet által, az
akcióterületen élő célcsoportok számára megvalósított fejlesztésekhez vehető igénybe.
❖
❖

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, önkormányzati többségi
tulajdonú gazdasági társaság
Egyesület, alapítvány, közalapítvány, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, Helyi
nemzetiségi önkormányzat, Kazincbarcikai Tankerületi Központ

A támogatási kérelem benyújtásától számítva legalább 12 hónapja működő szervezetek
pályázhatnak.
Támogatási
összeg

Vissza nem térítendő támogatás: 0,5 - 6 millió Ft; Támogatási arány: 100 %.

Határidő

Pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 5. 2019. március 1. és 2019. június 28.

Támogatási keret: 35 millió Ft, Várható pályázatok száma: 6-10 db

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
https://kolorcity.hu/felhivasok

„SZÍNEZZÜK EGYÜTT KAZINCBARCIKÁT”
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása
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DIGITÁLIS VÁROS
Felhívás

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 innovativitást, 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
pályázhatnak.
Támogatási
összeg

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

Határidő

Pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 5. 2019. március 1. és 2019. június 28.

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

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
https://kolorcity.hu/felhivasok
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