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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00001

Közösségfejlesztés megvalósítása Pacsa városban és Zalaigrice településen
Pacsa Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív
program (TOP) keretén belül kiírt „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú
felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00001 kódszámú Közösségfejlesztés
megvalósítása Pacsa városban és Zalaigrice településen című pályázattal 16 635 730,Ft 100%-os támogatásban részesült.
A projektet Pacsa Város Önkormányzata és Zalaigrice Község Önkormányzata konzorciumi
formában valósítja meg. A célja, hogy olyan programok, rendezvények, akciók és
tevékenységek valósuljanak meg helyben, amelyek hozzájárulnak a lakosság
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztéséhez, a helyi identitás és kohézió
erősítéséhez.
Magyarországon az önkormányzatok feladatkörébe tartozik a helyi kötelező
közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztán tartása, a
lakosságnak közművelődési, tudományos, művészeti és sport tevékenység biztosítása. A
résztvevő önkormányzatok célja, hogy növeljék a helyiek jólétét, egészséges környezetet
biztosítsanak a lakosainak, ehhez azonban elengedhetetlen az ő közreműködésük is. A
projekt intézkedései a lakosság minél szélesebb rétegének bevonására törekednek,
támogatják az alulról jövő kezdeményezéseket, a közösséget aktivitásra, tudatosságra
ösztönözik.
Terveink szerint a projekt megvalósítása eredményeként fejlődik a közösség tagjainak
egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi
közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik
a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az
önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A projekt
lehetővé teszi, hogy a megvalósítandó programok, rendezvények, tevékenységek és akciók
segítségével növeljük a helyiek aktivitását, a lakosság találkozásainak számát és
színvonalát. A vidéki települések fennmaradásához elengedhetetlen egy élhető közösség
kialakítása, fejlesztése, amelynek az alapja a lakosság együttműködése és a helyi kötődés
erősítése.

A projekt megvalósítása során elvárás, hogy alulról
jövő kezdeményezéseket támogassunk. ennek
érdekében már a tervezési szakaszban bevonjuk a
lakosságot, alapos lakossági felmérést végeznünk. Ennek első lépése – a projekt útmutatói,
ajánlásai alapján – közösségi interjúk készítése.
A projekt várható befejezése: 2022.03.31.
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