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ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 

Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken 
 
Zalaszentgyörgy Község 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-ZA1-2017-00003 
kódszámú Helyi identitás és kohézió erősítése Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, 
Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken című pályázattal 54 876 700,- Ft 100%-
os támogatásban részesült. 
 

A konzorcium vezető: Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata, Konzorciumi tag: 
Kávás Község Önkormányzata, Zalaboldogfa Község Önkormányzata és Zalacséb Község Önkormányzata. 
A projekt célterülete Zalaszentgyörgy,Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb községek területe, állandó lakossága 
2015-ben összesen 1610 fő volt. A pályázók rendelkeznek a jelen projekt megvalósításához szükséges 
pályázati és szakmai tapasztalatokkal.  
 
A projekt legfőbb céljai összefoglalva: • alulról építkező kezdeményezések megvalósítása, önkéntesség 
erősítése • közös cselekvés a társadalom kohéziós erejének fokozása érdekében • közösségfejlesztő 
szakember alkalmazása a folyamatok célirányos koordinálására (szakmai vezető) • helyi kötődés és 
identitástudat erősítése • lakosság képessé tétele arra, hogy nagyobb beleszólásuk legyen az életüket 
befolyásoló döntéshozatali folyamatokba • állandó rendezvények folytatása, programok gazdagítása (pl: 
kompetenciafejlesztés) • a helyi civil társadalom megerősödésének segítése  
 
A pályázó települések honlapjának infokommunikációs akadálymentesítését a pályázatból tervezzük 
finanszírozni. A projekt vidéki térségben valósul meg, így segít a területi különbségek kiegyenlítésében, 
jelentős esélyegyenlőségi hatása van. 
A projekt elvárható eredménye, hogy olyan programok, rendezvények, akciók és tevékenységek valósuljanak 
meg, amelyek a helyi identitás és kohézió erősítésén keresztül biztosítják a fenntarthatóságot. A projektben 
megvalósítani tervezett beavatkozások lehetővé teszik a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősödését. 
Mivel a tevékenységek eredményei hosszú távon jelentkeznek, a projekt a hosszú távú stratégiát és tervezést, 
valamint a módszerek és eszközök folyamatos megújítását igényli a pályázóktól. A program eredményeinek 
hasznosulása érdekében rendszeres szakmai konzultációkat tartunk, adatokat gyűjtünk és statisztikákat 
vezetünk, amelyek segítenek alakítani, formálni a következő évek programjait. Így biztosítjuk a visszacsatolást, 
amely hozzájárul a felhívás céljainak hosszútávú megvalósulásához. Nyertes pályázat esetén a pályázók 
vállalják, hogy a projektet és eredményeit a felhívásban meghatározott időszak alatt fenntartja. A szakmai 
tartalom hosszú távú hasznosulása mellett a pénzügyi fentarthatóságot is biztosítjuk a költségvetésünk által 
nyújtott források erejéig, illetve egyéb támogatásból. A támogatást igénylők vállalják, hogy a projekt fizikai 
befejezését követő legalább 3 évig az alábbi szolgáltatásokat fenntartjuk: • a célcsoport számára biztosított 
tevékenységek, programok részletes bemutatását tartalmazó szakmai anyagok saját vagy fenntartója 
honlapján online elérhetővé tétele a társintézmények, társszervezetek részére, • a támogatással megvalósított 
projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatását tartalmazó tanulmány készítése, a saját és – adott 
esetben a bevont települések honlapján – online hozzáférhetővé tétele a társintézmények, társszervezetek és 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

a lakosság részére, • a projekt keretében elkészült tájékoztató 
anyagok ingyenes, online elérhetőségének biztosítása. 
 

A projekt várható befejezése: 2022.03.31. 

 

További információ:  

Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa, Zalacséb Község Önkormányzata 

Telefon: +3692460040 

E-mail: zalaszentgyorgy@gmail.com 
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