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Vezetői összefoglaló
Békés városát az ironikus népnyelv „Madzagfalva” elnevezéssel is illette hajdanán, de ma is rámosolyognak időnként a hagyományokat ismerők ezzel az elnevezéssel a településre. A „madzagos” jelzőt ma is
büszkén viseli a békési polgár, vállalva ezzel a múlt generációival, a hagyományokkal való közösséget,
de egyszerre jelezve az itteniekre jellemző találékonyságot, a jövőbe tekintő újító szándékot is. A „Híd a
madzagosok között” szlogen, mely Helyi Akciócsoportunk és a Helyi közösségi Fejlesztési Stratégiánk
megkülönböztetését is szolgálja, küldetésünket, a békési polgárok, közösségek, szervezetek együttműködését, külső és belső hálózatépítését hivatott megjeleníteni.
Jövőképünk szerint Békés egy folyamatosan fejlődő, önellátó, öngondoskodó és önfenntartó település.
Erős munkahelyteremtő és -megtartó képességgel rendelkezik. Élhető, emberléptékű, biztonságos, egyszerre békés és nyüzsgő, proaktív kisváros, ahol a helyi értékek és hagyományok „szentek”. Sportváros,
családbarát település, melyet pezsgő kulturális és sportélet jellemez. A kulturális programok és szolgáltatások minden generációt, társadalmi réteget megszólítanak. Vendégszerető városunkban élénk a turizmus. Békés határon túli gazdasági, diplomáciai és közösségi kapcsolatai élők, kiterjedtek. Az
együttműködő és cselekvő közösségek a város fejlődésének motorjai. Polgársága kreatív, ambiciózus,
nyitott, felkészült, jól tájékozott és tájékoztatott egyénekből és közösségekből épül fel.
A stratégiánk átfogó céljai hozzájárulnak:
- a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozásához,
- a helyi társadalom megújításához,
- a helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztéshez.
A stratégia mindezeket három specifikus célkitűzéssel szeretné elérni, amelyek a következők:
- Közösségek és kapcsolatok városa
- A kultúra és sport városa
- Megújuló erőforrások városa
A stratégia célkitűzései egy a széles körű részvétel biztosítása mellett történt tervezési folyamat során
alakultak ki, ahol az érintettek, a város lakossága, a civil szféra, intézmények, a HACS tagjai elemezték a
város helyzetét, majd terveztek, alkottak jövőképet és határozták meg célokat és a szükségleteken alapuló
fejlesztési irányukat mindvégig konszenzuális megoldásokra törekedve. A konszenzusra való törekvés
ugyanakkor nem jelentette az érdekellentétek, valós vagy lehetséges konfliktusok szőnyeg alá seprését,
hanem azok feltárására, okainak megismerésére, mindenki számára előnyös, vagy legalább a legkisebb,
vállalható hátránnyal járó megoldásra törekedtek az érintettek.
Ezeknek a céloknak a teljesülését hét művelet és egy kulcsprojekt fogja biztosítani.
1. Közösségi együttműködések és cselekvő közösségek támogatása
2. Hagyományokon és helyi értékeken alapuló fejlesztések támogatása
3. A társadalmi inklúzió elősegítése
4. Közösségek és kapcsolatok városa – beruházás típusú fejlesztések
5. Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése
6. Kulturális és közösségi célú rendezvények és programok támogatása
7. A helyi társadalmon túlmutató, a járási szerepkört erősítő vonzerővel is bíró kulturális fejlesztések és ehhez kapcsolódó szabadidős tevékenységek támogatása
8. Közösségi gazdasággal kapcsolatos fejlesztések
9. Kulcsprojektünk: Inspiráló nyitott tér
Fontos városunk szempontjából a helyi társadalom összetartó ereje, a városunk szeretete. Ennek erősítése érdekében tervezünk az első műveleten belül különböző összetartozást, patriotizmust, egészségmegőrző, programokat, fejlesztéseket. A tervezett beavatkozás hozzájárul a településen tevékenykedő
civil szervezetek tevékenységeinek bővítéséhez, a szervezetek és a városi intézmények közötti együttműködés erősítéséhez egyaránt.
A közösségi tervezés során egyértelművé vált, hogy a részvevők elkötelezettek a helyi értékek megőrzésében és azok továbbadásában a fiatalabb generációk számára. Ez jelenti számunkra a fő motivációt a
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második művelethez köthető projektek kialakításakor. A tervezett beavatkozás hozzájárul a közösség hagyományőrző tevékenységeik fejlesztéséhez, a meglévő hagyományőrző programjaik mellett újak kidolgozásához és bemutatásához.
Fontos számunkra az elmaradottabb társadalmi rétegek felzárkóztatása. Ezt elősegítendő foglalkozunk
külön projektekkel a felzárkóztatás érdekében a harmadik műveletben. A tervezett beavatkozás hozzájárul
a kevésbé aktív generációk és népcsoportok szorosabb részvételéhez a település kulturális és közéleti
életében, így egyes hátrányaik leküzdéséhez.
A negyedik művelettel a kulturális és közösségi részvétel erősítését célzó közösségi terek bővítése, fejlesztése, ill. az ezekhez kapcsolódó eszközök és berendezések beszerzése kerül támogatásra.
Elengedhetetlen a településképet meghatározó ingatlanok, közösségi terek restaurációja, infrastrukturális
fejlesztése. Célunk az ötödik műveletben a város olyan értékének korszerűsítése, fejlesztése, amely meghatározó erővel bír. Szükségünk van nyitott terek elérhetőségére, bővítésére. A tervezett beavatkozás
hozzájárul a meglévő közösségi terek fejlesztéséhez, valamint újak kialakításához és működtetéséhez.
A hatodik műveletben biztosítani szeretnénk Békés lakóinak a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét. Emellett ápolnunk kell a városi testvérkapcsolatokat. A tervezett beavatkozás hozzájárul a település
hasznos szabadidő eltöltés lehetőségeinek a bővítéséhez, a településen élők életminőségének a javításához, valamint a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek bővüléséhez.
Városunk hírnevét növelő szándékkal tervezzük kulturális infrastruktúra fejlesztések végrehajtását a hetedik műveletben. A tervezett beavatkozás hozzájárul a településről alkotott kép javításához, a hasznos
szabadidő eltöltés lehetőségeinek a bővítéséhez, a településen élők életminőségének a javításához valamint a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek bővüléséhez.
A munkanélküliségi ráta javítása érdekében szükség van munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő projektekre. Ennek eszközei lehetnek a képzések a nyolcadik műveletben: vállalkozói kompetenciák erősítése,
munkahelyteremtő képességek fejlesztése. A tervezett beavatkozás hozzájárul az érintettek kompetenciáinak növelésén keresztül a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció elősegítéséhez is.
Kulcsprojektünk az inspiráló nyitott tér a kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése specifikus
célon belül található. A művelet a közösségi terek infrastrukturális fejlesztésével a közösségi tevékenységek előtt nyitja meg a lehetőséget, hozzájárulva ahhoz, hogy a város közösségi helyszínei bővüljenek, a
városban működő közösségek megerősödjenek. Ezáltal erősíti a közösséget, az együvé tartozást, a helyi
identitást és a népességmegtartó erőt. A kulcsprojekt megvalósulásával a lakosság igényeinek megfelelő,
korszerű közösségi tér születik, amely közösségi tér az alapját jelenti a többi közösségépítő intézkedés
megvalósulásának is.
A Békés városi HKFS közösségfejlesztési céljai és műveletei hozzájárulnak a helyi közösségi értékek
megerősödéséhez, és egyúttal elősegítik a gazdasági boldogulást is. A stratégiánk eredményeként a térségben a kulturális, sport és közösségi kezdeményezések megerősödnek, melyek hozzájárulnak a népességmegtartó erő növekedéséhez.

1 A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése során arra törekedtünk, hogy messzemenően figyelembe vegyük azokat a tapasztalatokat és ajánlásokat, amelyek a közösségvezérelt helyi fejlesztés
(CLLD) modelljének európai és hazai kialakítása, alakuló gyakorlata, illetve a LEADER programok tapasztalatai alapján születtek, megfogalmazásra kerültek. A CLLD mint integrált fejlesztési, együttműködési
módszer ugyanakkor még új „szereplő” a fejlesztéspolitikában, ezért munkánk során nemcsak annak inkább elméleti módszertárára, hanem a települési közösségfejlesztés, a közösségi tervezés több évtizedes
tapasztalataira, kipróbált eszközrendszerére is támaszkodtunk. A tervezés során a munka közösségi prioritásának megőrzése mellett a legszélesebb körben igyekeztünk érvényesíteni a sikeres integrált településfejlesztési tervezéshez szükséges szakértői szempontokat is, s ahol csak lehetett, összehangolni a
települési közösség által megfogalmazott meglátásokat, szükségleteket a szakértői szempontokkal, illetve
a fejlesztéspolitika által kínált eszközökkel, lehetőségekkel. Így vált lehetővé, hogy a helyi tervezési folyamatban biztosítottak legyenek a nyitottság, a befogadó hozzáállás és az ágazatköziség elvei a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt lehető legjobban érvényesüljenek.
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A közösségi fejlesztő, stratégiaalkotó munka során a helyi közösséget segíteni kellett abban, hogy a feltáruló lehetőségeket megismerje, és helyi igényeinek, szükségleteinek megfelelő megfogalmazása után
saját kezdeményezéseinek javára használja ki. A várostervezők és közösségi fejlesztők munkája összehangolható volt: a „központosított” szakértői munka előkészítéssel, majd az eredmények összegzésével,
„fejlesztéspolitikai nyelvre fordításával” segítette, az egész folyamat során kiegészítette, a kiírás biztosította keretek között tartotta a közösség hálózatos, alulról szerveződő munkáját. A mindenki számára
nyitott helyi tervező közösség tagjai és a szakértők között létrejött, az egész tervezési folyamaton végig
nyúló párbeszéd, új, teljes rátekintést biztosított valamennyi érintettnek, lényegesen hatékonyabbá, megalapozottabbá téve a munkát.
A közösség bevonása, a széles körű részvétel biztosítása érdekében a tervezési folyamatot megelőzően megtörtént az érintettek azonosítása és elemzése, a mozgósítás és bevonás, valamint az együttműködés módjának, módszertanának, területeinek, felelősségének tervezése.
A stratégia közösségi tervezésének első része az érintettek részvételével zajló helyzetelemzés volt,
amely feltárta a helyi CLLD program értelmezési tartományának és környezetének helyzetét. A folyamat
kulcseleme olyan jövőkép megalkotása volt, amely mellett valamennyi érintett, illetve érintett csoport
el tudott köteleződni, amelynek megvalósulása érdekében együttműködést vállaltak, célokat, műveleteket, kulcsprojekteket és projekteket terveztek, feladatokat, elvárásokat fogalmaztak meg a helyi
települési közösség jövőjének elképzelt formálása érdekében.
A stratégia egyrészt a Térség- és Településfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó célok
által meghatározott irányokat veszi figyelembe, másrészt a közös jövőkép elérését célzó, az együttműködés keretében kialakított célterületeken meghatározott specifikus célokból, műveletekből és kulcsprojektekből szerveződik, melyek az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire adnak választ, illetve megfelelnek
az általuk támasztott szempontoknak.
A stratégiaalkotás és a bevonás folyamatát és ütemezését, a közösségi tervező munka állomásait az
alábbi ábra alapján mutatjuk be

Meghatalmazás
A Híd a Madzagosok Között Helyi Akciócsoport által tervezett Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésének szakértői támogatására a folyamat kezdeményezője, a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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Kulturális, Sport és Turisztikai Központ a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ, illetve a Tenderauditor Kft. közösségi és településfejlesztési szakembereit kérte fel. 2016 áprilisban
megtörtént a helyi akciócsoport megalakításának, valamint a stratégia közösségi tervezési folyamatának,
eszközeinek, fő lépéseinek és ütemezésének tisztázása.

Kezdeményező csoport megalakítása, az érintettek megszólítása, bevonása
A HACS alapítását és a közösségi tervezés folyamatának indítását kezdeményező csoport május első
felében alakult meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ munkatársainak, valamint a helyi önkormányzat vezetésének és pályázati szakembereinek képviselőiből.
A felhívás értelmezését követően a csoport első feladata az érintettek kiterjedt elemzése volt. Az érintettek listája több, mint 140 személy nevét, szervezeti tagságát és elérhetőségét tartalmazta. A HACS
megalakulását, valamit a HKFS közösségi tervezését előkészítő workshopra valamennyi érintett partner meghívást kapott a közszférából, valamint a civil, közösségi, illetve gazdasági, szakmai területről. A
meghívót napokkal előtte a város honlapján is közzé tettük. A nehezen elérhető csoportok bevonására a kezdeményezők külön erőfeszítéseket tettek. Az elérésben, illetve a sajátos értékek, érdekek, szükségletek megjelenítésében elsősorban a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények, civil és egyházi
szervezetek hátrányos helyzetű csoportok körében dolgozó munkatársai váltak szövetségesünkké, akik
a közösségi tervezés egész folyamatába és a HACS munkájába is bekapcsolódtak.

Előkészítő workshop
A részt vevő szervezetek, szervezeti képviselők felkészítését célzó előkészítő műhelymunkára május
12-én került sor. A felkészülésbe közel 20, a civil, az egyházi, valamint az üzleti szférában tevékenykedő
szervezet képviselője kapcsolódott be. Az érdeklődők megismerték a CLLD program tartalmát, lehetőségeit, illetve a helyi folyamat állomásait, ütemezését. A résztvevők között kiosztásra kerültek a HACS alapításában való részvételhez szükséges dokumentumok, melyek ezt követően elérhetővé váltak más
érdeklődő szervezetek számára is.

A Helyi Akciócsoport megalakulása
A Híd a Madzagosok Között Helyi Akciócsoport alakuló ülésére 2016. május 27-én került sor. A HACS 20
taggal, a pályázati felhívásban ismertetett feltételeknek megfelelően jött létre, konzorciumi formában. A
konzorcium szervezeti összetételét a 6.3.2. A HACS alapító tagjai című fejezetben részletesen bemutatjuk. Az együttműködés alapítói arra törekedtek, hogy a szektorköziség érvényesítése mellett folyamatos
jelenlétet biztosítsanak valamennyi lakossági és szakmai csoport, különösen a fejlesztés prioritásai
szempontjából legrászorultabb csoportok számára. A konzorcium vezetője a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ lett. A regisztráció iránti kérelem az előírásoknak megfelelően benyújtásra került az Irányító Hatósághoz.

Szakértői és közösségi helyzetelemzés
A helyzetelemző munkát az megelőző kutató-elemző munka keretében készült előzetes szakértői helyzetelemzés alapozta meg. A munka forrásait a 3.2. A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások c. fejezetben részletesen bemutatjuk. Eredményei a közösségi tervezés keretében készült
helyzetértékelés kimeneteivel kiegészítve, összedolgozva a 3.1. Helyzetfeltárás, valamint a 3.3. SWOT
fejezetekben tekinthetők át.
A helyzetelemző műhelyre szóló meghívót korábban összeírt 140 fős érintettek listájára az újonnan megalakult akciócsoport vezetése küldte ki. Az idő rövidsége miatt az e-mailes meghívásra telefonon, személyesen is ráerősítettek a kezdeményező csoport tagjai, és a település honlapján is megjelentették a
tervezésről szóló hírt. Ennek eredményeként a 2016. június 3-i, első tervező műhelyre 32 fő jelent meg,
mind a köz-, a civil, mind pedig az üzleti szektor képviseletében.
A bemutatkozás után a műhelyvezetők röviden ismertették az előzetes szakértői helyzetelemzést. A helyzetelemző műhely keretében a csoportmunka a HKFS útmutatóban ajánlott tématerületekre fókuszálva
történt. A közösségi helyzetelemzés SWOT módszerrel zajlott, melynek megértése és alkalmazása a
közösségi tervezés során sem okozott nehézséget. A csoportmunkát Ötletfúziós metodikával, „forgó rendszerben” végeztük, így a különböző nézőpontok, csoportképző sajátosságok valamennyi téma elemzésénél érvényesülhettek. Az összegzett helyzetelemzést a résztvevők nyomtatott füzet formájában
kapták meg visszacsatolásként, s a következő műhely keretében megerősítették azt.
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Jövőképtervező és célmeghatározó közösségi műhely
A következő, június 10-i műhelyre a kezdeményező csoport tagjai újra a legszélesebb érintetti körnek
küldték ki a meghívókat. A jövőképalkotás során a munkában részt vevők olyan célállapotot vázoltak fel,
mely összefoglalja a településfejlesztés koncepciójának a közösség által kijelölt legfontosabb elemeit, kívánatos jövőbeni állapotát. A műhely végére konszenzussal született meg a település jövőképe és annak
kulcsmondata, s a résztvevők azonosították a jövőkép eléréséhez szükséges legfontosabb célokat is. A
kimeneteket a 4. A stratégia jövőképe és az 5. A stratégia célhierarchiája fejezetekben mutatjuk be.
A résztvevők azt a „házi feladatot” kapták, hogy a műhely végén kiosztott projektgyűjtő lapok, a célra
létrehozott elektronikus projektgyűjtő felület segítségével gondolják végig, fejtsék ki, hogy melyek azok
a tevékenységek, melyeket jelen pályázatból meg szeretnének valósítani.

Operatív tervező közösségi műhely
A június 17-i, operatív tervező műhely kezdetén a műhelyvezetők először visszamutatták az elmúlt alkalommal készült, majd stilisztikai szempontból rendezett jövőképet a résztvevőknek, akik jóváhagyták azt.
A műhelyen 34 fő vett részt.
Az operatív tervezés során a jövőkép eléréséhez, a célok megvalósításhoz szükséges tevékenységek
(műveletek, projektek, feladatok) meghatározása és áttekintése, illeszkedésük közös vizsgálata zajlott.
Békésen a közösségi műhely eredményeként mintegy 60 projektötletet rögzítettek a résztvevők, 8 műveleti területen.
A műhely után a szakértők rendezték a közösségi tervezés eredményeit és a HKFS készítésébe beépítették azokat.

A HKFS elfogadása, tervezés eredményeinek megosztása
A közösségi tervező folyamat során elkészült HKFS-t a HACS konzorciumi ülés keretében fogadta
el és hitelesítette. Az elkészült munkát az akciócsoport munkaszervezete széles körben ismertette. A
kapcsolódó tájékoztatás, az eredmények társadalmasítása a jelen munka lezárása alatt és azt követően
is zajlik.

2 A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása
Békés Gyulától északnyugatra, Békéscsaba és Mezőberény közt fekvő település. A legfrissebb népesedési adatok szerint (KSH Helységnévtár, 2014.01.01.) Békésen 19 676 fő él. A belterület egyben a HKFS
által lefedett területet is jelenti. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia akcióterületét, amelyben a
fejlesztések megvalósulnak, a város közigazgatási határon belül elterülő belterülete alkotja tehát.
A város része Békés megye súlypontjának, melyet a közép-békési településegyüttes ad (Békés, Békéscsaba, Gyula). Lakosságszáma alapján a megye 4. legnagyobb városa. Az elmúlt évtizedben valódi
városi arculatot nyert, de alapvetően megőrizte kisvárosi hangulatát, amelyet a valódi iparosodás elmaradásának köszönhet. A város főúti kapcsolatokkal rendelkezik, így térségi jelentőségű közlekedési
alcsomópontnak számít. Békés szerepkörének tekintetében meghatározó az országos járási rendszerbe
történő betagozódása, melynek következtében 2013. január 1-től járási központ funkciót tölt be. A járásközpontként felvállalt szerepkörök eredményeként a városi szolgáltatások tekintetében a 10.000 főt meghaladó városoknak megfelelő szerepet tölt be. Vonzáskörzete és az általa ellátott funkciók alapján a
Békési járás meghatározó települése, amely rendelkezik bizonyos számú, más települést ellátó, városi
funkciót jelentő intézményi és speciális funkcióval is.
A város településszerkezete, kerületei:

Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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A városban a lakóterületek túlnyomórészt a központi belterületen helyezkednek el. Önálló, úgynevezett készenléti lakóterület a külterületen a majorságokhoz kapcsolódóan alakult ki.
A városközpontban lakóházakkal vegyesen helyezkedik el Békés intézményeinek döntő többsége. A városközpont szerteágazó szerepköre miatt a kialakított vegyes területek egyaránt befogadják a térségi
és települési intézményi, valamint lakófunkciókat.
A város hagyományos üdülőterületei Dánfokon alakultak ki, üdülőközponttal, stranddal. Üdülőterület van
a külterület borosgyáni részén a homokbánya környezetében.
A békési CLLD Helyi Akciócsoport illetékességi területe a város belterülete.
Békés város lakossága képzettség, jövedelmi viszonyok, gazdasági tevékenység mentén erősen megosztott. A legnagyobb problémákat az elszegényedett társadalmi csoportok növekedése és a kedvezőbb státuszú, fiatal, képzett réteg, az elit szűkülése jelenti. Az alacsony státuszú lakosok aránya magas
(KSH 2011.13,5%-os), illetve más, a szegénység megragadására alkalmas mutatószámok alakulása sem
kedvező (a munkanélküliek és segélyre szorulók, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
óvodások és tanulók, alacsony komfortfokozatú lakások száma és aránya). A város 7 szegregátuma is
komoly problémát jelent. Nő a mélyszegénységben élők aránya is. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szegénység összekapcsolódik a roma etnikum relatíve magas arányával. A különbözőségek ellenére a cél
közös: a helyi közösség részvételének fokozása annak érdekében, hogy a helyi társadalom megújulhasson, valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlődésnek induljon.
Az illetékességi terület elég nagy ahhoz, hogy elegendő kritikus tömeget biztosítson az emberi, pénzügyi
és gazdasági erőforrások vonatkozásában egy életképes stratégia megvalósításához, másrészt elég kicsi
ahhoz, hogy lehetővé tegye a helyi interakciókat.
A nehézségek, különösen az egyes városrészek között mutatkozó szociális, gazdasági eltérések, a foglalkoztatás, esélyegyenlőség, a szegénység leküzdése területén adódó kihívásokra számos együttműködést közös projektet indított a város közössége. Azokat jól reprezentálják a települési koherenciát
jelentősen erősítő, a városban a 2007-2013 közötti ciklusban megvalósított támogatott fejlesztések,
melyek meggyőzően igazolják a helyi közösség és a város vezetésében kulcsszerepet játszó állami,
civil és gazdasági szereplők fejlesztési, fejlesztéspolitikai kompetenciáit.
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Projekt címe

Megvalósított
tevékenység

Projektazonosító
TÁMOP

Munkahelyteremtés
a
Fürdőért Közalapítványál

1.4.1-12/1

Hátrányos

helyzetű

Békési célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a

nonprofit
szervezetek
kapacitásának erősítésével

6.2.4.B-14/2
Intézményi
létszámbővítés
a TÁMOP
Békési Gyógyászati Járóbeteg kapcsolódó
képzést
Ellátó Központban
támogató fejlesztés
TÁMOP

5.3.1.B-2-12/2

foglalkoztatási

Munkahelyteremtés

Struktúraváltáshoz
és
foglalkoztatást Munkahelyteremtés
Roma

emberek

Roma
Roma emberek foglalkoztatása a
képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális
Szociális ellátó rendszerben
foglalkoztatása

emberek

és gyermekjóléti ellátórendszerben

Békés Város Önkormányzata
TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés
Óvodáinak fejlesztése

ÁROP

1.A.5-2013

Óvodafejlesztés

Szervezetfejlesztés

Önkormányzati
Békés Város Önkormányzatának
konvergencia régiókban lévő önkormányzatok
szervezetfejlesztése
szervezetfejlesztés
számára

Békési inkubátorház létrehozása.

A Békés Kistérségi
Járóbeteg-ellátó
korszerűsítése

DAOP 1.1.1/A Ipari területek, ipari parkok és
Inkubátorház létrehozása, a
vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális
helyi gazdaság fellendítése
fejlesztése
DAOP 4.1.1/B Egészségügyi szolgáltatások

Komplex
fejlesztése /Kistérségi járó beteg szakellátó
Központ
Egészségügyi fejlesztés

központok
fejlesztése,
alap-,
szakellátás korszerűsítése

járóbeteg

TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, Kompetencia alapú oktatás
hozzáférés
Innovatív bevezetése
általános
intézményekben
iskolánkban

Kompetenciafejlesztés a Békési
egyenlő
Kistérségi Általános Iskolában

Békés
Város
Polgármesteri
Hivatalának és a projektbe ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri
bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése
szervezetfejlesztése
Békés, bölcsőde fejlesztése

hivatalok Polgármesteri
szervezetfejlesztése

hivatal

DAOP 4.1.3/C-2f Bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények fejlesztése és kapacitásának Bölcsődefejlesztés
bővítése

E-világban
tanulunk
- TIOP 1.1.1-09/1 A pedagógiai, módszertani
Informatikai
együttnevelés
modern reformot támogató informatikai infrastruktúra
infrastruktúrafejlesztés
infrastruktúrával fejlesztése
"Remény-Híd" hátrányos
felzárkóztatása

csoportok
Békésen élő TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep-program Hátrányos
csoportok (komplex humán szolgáltatás hozzáférés felzárkóztatásának
biztosítása)

elősegítése a településen

3.2.11/10-1
Nevelési-oktatási
A kultúra mindenkié - gyermek és TÁMOP
ifjúsági szabadidős programok intézmények tanórai, tanórán kívüli és Programszervezés
Békésen és környékén
szabadidős tevékenységeinek támogatása

KönyvTár - InfoTár

Mesefeldolgozás, szövegértő
olvasás
fejlesztése,
TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények
helyismeret,
irodalom,
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
történelem,
könyvtári
és
ellátásában
információkeresési ismeretek,
drámajáték stb.

Hajlék a Házban

TIOP 3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, Energetikai
egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos humánerőforrás
intézmények korszerűsítése
menedzsment

KÉZEN-FOG-LAK

TÁMOP 5.3.3-08/2 Hajléktalan emberek
Munkaerői-piaci
társadalmi és munkaerő-piaci integrációját
elősegítése
segítő programok támogatása Békés

Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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TÁMOP 5.3.3-12/1 Az utcán élő hajléktalan
személyek társadalmi visszailleszkedésének,
Munkaerői-piaci integráció
foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres
elősegítése
munkaerő-piaci
integrációjának
megalapozása

Ugródeszka

Munkahelyteremtés
Városvédő
és
Egyesületnél

a

TÁMOP

1.4.1-12/1

Hátrányos

helyzetű

Békési
célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a
Szépítő
Munkahelyteremtés

nonprofit
szervezetek
kapacitásának erősítésével

foglalkoztatási

A CLLD Helyi Akciócsoport tagjai együttműködtek és együttműködnek a térség egyéb szereplőivel, a civil, a vállalkozói és a közszférában egyaránt. A térségben felmerült problémák megoldásában aktív szerepet vállaltak. A helyi akciócsoport elsődleges feladata a helyi partnerség elősegítése, a térség
szereplőinek összefogása, helyi igényeknek megfelelő fejlesztések megvalósításának elősegítése a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján.
A stratégia céljainak megvalósításához az alábbi jelentősebb, integráló kulturális erőforrások is rendelkezésre állnak:
- Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
- Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
- Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
- Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Civil Szervezetek Háza
A város közösségi életének jelentős szereplői a civil szervezetek. A városban 1990 óta mintegy 210
szervezetet jegyeztek be, ezek közül 150 ma is működik. A civil tanács besorolása alapján tizenegy
kategóriába rendezték a szervezeteket. Ezek közül a sport és szabadidős szervezetek, alapítványok, klubok száma a legmagasabb Békésen; 29 ilyen szervezet van számon tartva, ami a bejegyzett szervezeteknek mintegy negyede. Viszonylag sok szervezet tevékenykedik a művészet és kultúra, valamint az
egészségügy és szociális ellátás területén. Az önkormányzat üzemelteti a Civil Szervezetek Házát, valamint a Nyugdíjas Házat, amivel a civil élet szervezéséhez, közösségi rendezvények, találkozók lebonyolításhoz nyújt segítséget.

3 Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
3.1 Helyzetfeltárás
A helyzetfeltárást előzetes szakértői helyzetelemzés, majd közösségi helyzetelemző műhelyek keretében
végeztük. A tervezés menetét az első fejezetben ismertettük. Eredményeit a jelen fejezetben, illetve a 3.3.
SWOT fejezetben mutatjuk be. Az alábbi fejezetekben a HKFS tervezési útmutatóban javasolt 6 tervezési
fókusz mentén mutatjuk be a szakértői és a közösségi tervezés eredményeit, utóbbit külön kiemelve. A
tervezői konzisztencia követhetősége érdekében kiemeltük azokat a különösen fontos szempontokat,
amelyeket a szakértők és a tervező közösség tagjainak közös munkája során beemeltünk a SWOT elemzés tábláiba.

A térszerkezet specifikumai
Békés városi szerepköre régi múltra tekint vissza, a megye névadó települése, a középkor századaiban
központja volt. A majd 20 ezer lakosú kisváros a Dél-alföldi régióban, Békés megye centrumában, a megyeszékhelytől mintegy 15 kilométerre található. Lakosságszáma alapján a megye 4. legnagyobb városa.
Az Alföld és ezen belül a régió városhálózatában a megyeszékhelyek és másodlagos centrumok
után következő hierarchiaszintbe tartozik. Szerepkörét tekintve járási és kistérségi centrum, utóbbi
feladatkört 2004. év eleje óta tölti be.
A város az európai gazdasági-közlekedési térszerkezet léptékéből nézve fontos vasúti folyosó közelébe
és két közúti tranzitfolyosó köztes terébe esik, térségi jelentőségű közlekedési alcsomópont. A város
közvetlen csatlakozások (vasútállomás, jó minőségű bekötőút) híján nem tudja kihasználni logisztikai lehetőségeit, a vasúti tranzitfolyosónak közepes, a távoli közúti folyosóknak csekély jelentősége van. Békés
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számára sokkal inkább kulcskérdés a tervezett (nem TEN-T besorolású) M44 autóút megépítése és elérése. A tágabb térséget a kormány 2020-ig terjedő középtávú beruházási céljai közül elsősorban az M44
autóút Békéscsabáig történő megépítése és a Budapest - Lökösháza vasútvonalak fejlesztése érinti. Az
M44 autóút (beleértve az M8 Kecskemét térségi rövid szakaszát) Békéscsaba elkerülőig történő megvalósítása Békés település felzárkózási esélyeit jelentősen javítja. Emellett Békésnek, valamint a Békéscsaba térségében szerves egységet képező városcsoportnak fontos Debrecen, Szeged és egyre
fontosabbá válhat a közeli Arad, illetve Nagyvárad – mint nagyobb munkahelyi központok – megközelítése. Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében megegyezik
a közúthálózattal, fizikailag minden környező település elérhető, így a város e szempontból is regionális alközpontnak tekinthető. Békés része a megye egyértelmű súlypontjának, a Közép-Békési
Településegyüttesnek (Békés, Békéscsaba, Gyula), mely a Dél-Alföld régió harmadik legjelentősebb népesség és gazdasági tömörülése, s tágabb viszonylatban is számottevő fejlődési lehetőségekkel rendelkezik. A Dél-Alföld területfejlesztési koncepciója a városegyüttest a régión belül potenciális innovációs
pólusként jellemzi.

TELEPÜLÉSSZERKEZET
Hazánk mezővárosi háttérrel rendelkező településeinek legnagyobb részéhez hasonlóan Békés esetében
is alapvető az ún. „fésűs” beépítés. Békés eredetileg közvetlenül a Fehér- és Fekete-Körös összefolyása
felett lévő kettős átkelőhelynél alakult ki, így településszerkezetét elsődlegesen a folyók medre és az átkelésnél összefutó országutak vonala határozta meg. A hosszanti és keresztirányú, településszerkezetet
szervező tengelyek a hídnál metszik egymást, ezzel a központba fókuszálva az utcahálózatot, erősen
centrális struktúrát hozva létre. A vasútállomástól délre fekvő, sokáig beépítetlenül hagyott térségben
eléggé vegyes területfelhasználású településrész jött létre nagy kiterjedésű közparkkal, sportpályákkal,
lakóteleppel és gazdasági területekkel. A városszerkezetből adódóan komoly lehetőséget tehát egyrészt
a vízgazdálkodási területek hasznosítása, illetve, elsősorban turisztikai, rekreációs jelleggel az üdülőterületek kiépítése jelenthet.

ALULHASZNOSÍTOTT BARNAMEZŐS TERÜLETEK
A város két jelentősebb barnamezős területtel rendelkezik. A hatházi városrész nyugati szegélyén található a 2008-ban lebontott téglagyár területe, így ennek csupán a helye hasznosítható. A területet a
város Szerkezeti Terve nyersanyaglelőhely mivoltában, különleges területként sorolja be.

KONFLIKTUSSAL TERHELT (SZLÖMÖSÖDÖTT, DEGRADÁLÓDOTT TERÜLETEK)
Békés településszerkezete kiegyensúlyozott, ugyanakkor három, a településtestről leváló, konfliktusokkal terhelt, szlömösödött, telepszerű lakóterülete van. A belterület északkeleti részén található az ún.
„Párizs”, a muronyi úttól északra, gazdasági, ipari területek közé ékelődve: ONCSA és észak-keletre
Szécsénykert hosszan északra kinyúló lakóterületi sávja. „Párizs” és ONCSA a KSH adatai szerint a
szegregálódó területek közé tartoznak.

Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a térszerkezet specifikumai
részhez
Békés számára kulcskérdés a város elérését akadályozó közlekedési problémák
megoldása: a vasúti közlekedés hiánya. Lehetőségként merült fel a meglévő vasúti pálya
kihasználása a személyforgalom újraindítására, illetve a nyilvános, regionális jellegű
kereskedelmi repülőtér közelsége. Békés ugyan közlekedési alcsomópont, a helyiek
szubjektív megítélése szerint a város távol esik a főútvonalaktól, például a 44-es
gyorsforgalmi utat is csak bekötőutak segítségével érhetik el, melyek minősége nem
megfelelő. Ez súlyos hátrányt jelent a helyi vállalkozások számára. A városi utak is
karbantartásra szorulnak, és szilárd útburkolat sincs mindenhol.
A várost az Élővíz-csatorna szeli át, mely lehetőséget jelenthet a város vízi úton való
megközelítésére. Békés a kerékpáros barát település címet sokszor nyerte el. A műhelyen
részt vevők javasolták a bicikliút-hálózat továbbfejlesztését a városban, illetve Békés
és a közeli települések között.
Békés központja a Kulturális Főtér kialakításával a közösségi funkciók újragondolását
követően új szerepkörrel gazdagodhat. Veszélyes a városrészek közötti különbségek,
szegregátumok és leromlott területek aránya. A szegregátumok környezete
folyamatosan romlik.
A tervező közösség kiemelte, hogy a városban hiányoznak az ipari park adta
szolgáltatások, különösen az induló vállalkozások számára nyújtandó inkubációs segítség.
A tervező közösség felhívta a figyelmet egy olyan városszerkezet, lakó és funkcionális
környezet létrehozásának szükségességére, amely a legnagyobb mértékben támogatja az
öngondoskodó, önfenntartó település koncepcióját. A fejlesztés és működtetés nem csak
hivatali feladat, a megvalósításba részt vehetnek a gazdasági és civil szereplők, a
városrészek karbantartásába pedig bevonhatók a környék lakói is.

Környezeti adottságok
Békés város természetföldrajzi szempontból az Alföld nagytájon, és ezen belül a Berettyó – Körös vidék
középtájon és a Körös-menti sík kistájon fekszik. A vizsgált terület fő vízgyűjtője a Kettős-Körös, és mellékvizei. Az Élővíz-csatorna természetes módon köti össze Békéscsabát, Békést és Gyulát. Békés
a húsz hídja révén a Hidak városa elnevezést is viseli.
Az emberi tevékenység által formált szikes pusztáknak és a szabályozott folyók hullámtereinek, másodlagos tájainak tipikus vegetációtársulásai alakultak ki, mint például a szántók, a szikes legelők és az ártéri
erdők (puha- és keményfás ártéri és ligeterdők, valamint pusztákra jellemző növényzet) jellemző társulásai. A kiváló adottságú területeket művelés alá vonták. A Kettős - Körös folyó Békési duzzasztó által érintett szakasza természetvédelmi szempontból igen értékes, annak ellenére, hogy befolyásolt állapotú vizes
élőhely.

VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
A Békés területén és környékén az Országos Területrendezési Terv alapján országos jelentőségű, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetek lettek kijelölve. Békésen a Kettős - Körös
folyó ártere a Natura 2000 hálózatba tartozik. Békés város területén háromféle ökológiai szempontból
értékes övezet is megtalálható: a Kettős Körös, mint ökológiai folyosó, az Élővíz-csatorna településtől délre eső szakasza, mint védett természeti terület, illetve a Békéstől nyugatra fekvő természeti
területek övezete. Békés közigazgatási területének délnyugati része a fontos természeti területek kategóriába tartozik, a Körösök mentén kijelölt ökológiai tájrehabilitációs övezet a város szinte teljes belterületére kiterjed.
TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK

A település bel- és külterületén az ITS 11 különböző fokú tájhasználati konfliktust nevesít, amelyek kezelése mind tájképi, mind pedig településképi és közjóléti szempontból kiemelten fontos. Ilyenek a funkcionális konfliktusok, ökológiai konfliktusok, a vizuális és ökológiai konfliktus, társadalmi - funkcionális
konfliktus, ökológiai és funkcionális konfliktus.
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A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLET
A legfontosabb városi zöldfelületek: a várost keresztül szelő Élővíz-csatorna vízfelülete mellett mindkét
oldalon végigfutó zöldterületi sáv, a Dánfoki üdülőövezet, a várost Keletről határoló Kettős-Körös partja,
illetve a belterülethez északon és délen csatlakozó külső kertövezet. Az Élővíz-csatornát és környezetét
a „Körösök ölelésében” című projekt során megújították, sétány és tanösvény kialakításával. Békés zöldfelületeit az Élővíz-csatorna kapcsolja össze laza rendszerré. A városközpont tervezetten kialakított, ápolt
parkjait és köztereit az átgondoltan telepített, gondozott fasorok kapcsolják össze.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Építészet
A város kulturális értéket hordozó épületei a 18-19. század során épültek. A városban három felekezet
temploma lelhető fel: református, római katolikus, valamint görögkeleti ortodox. Előbbi copf, utóbbi kettő
barokk stílusban épült. A Békési Galéria és a Jantyik Mátyás múzeum épülete, valamint kiállítása egyaránt
jelentős kulturális értéket képvisel. A Wenckheim birtok intézőjének egykori lakása a Széchenyi téren álló
jellegzetes későbarokk-copf stílusú épület.
Örökségvédelem
Az Országos Területrendezési Terv módosítása értelmében 2014. január 1-i hatállyal Békés teljes igazgatási területe világörökség és világörökség várományos terület övezetébe tartozik. Az országos övezetbe történő besorolás alapja a magyarországi tájházrendszer világörökségi várományos státusza. A
tájházrendszer egyes elemei Békésen vannak, a város fontos szerepet játszott a tájház-mozgalom elindításában. A városnak jelenleg 23 országosan védett műemléke van. A műemlékek között arányában jelentős a népi építészet emlékeinek száma.
Régészeti emlékek
Békés régészeti múltja viszonylag jól feltárt és dokumentált, hiszen Magyarország Régészeti Topográfiájának munkálatai a környéken már korán előre haladottak voltak. Az igazgatási területen 2015-ben nagyszámú, 238 db régészeti lelőhelyet tart nyilván a Forster Központ. Kiemelten, illetve fokozottan védett
lelőhely a város területén a Kastély-zug. A lelőhelyek között 25 halom található.
Napjainkra több kurgán (halomsír) jelentősebb maradványai ismertek, így a Bódisné-halom, a Nagy
Maté-halom, a Határ-halom stb., az igazgatási területen régészetileg azonosíthatók száma összesen mintegy 25 db.
A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a környezeti adottságok részhez
A természeti környezet vonatkozásában a békési közösség számára fontos védendő
értéket képvisel a háborítatlan természeti környezet, a kutak és vizek tisztasága, a városi
területek tisztasága. További fontos értéke a településnek a gyógyvize és erre épülő
gyógyuszoda, fürdő. A város a víziturizmus fejlesztésben, az alternatív energiák
hasznosításában, a gyógyvíz több szempontú hasznosításában is nagy lehetőséget lát. Az
épített környezet tekintetében a tervező műhely résztvevői egyetértettek a fentiekben
vázoltakkal. A természeti és épített környezet számos kiaknázható lehetőséget rejt
magában a város számára. A helyi közösség szerint szükséges lenne a város lakosságának
körében végzett, a környezeti értékek védelmét megerősítő programoka. Fontos
fejlesztendő terület az Ófehér Körös folyó (Élővíz-csatorna) rehabilitációja, víziturizmus
fejlődése, Dánfok továbbfejlesztése.

Kulturális erőforrások
INTÉZMÉNYEK
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
A település legfőbb kultúraközvetítője az önkormányzat által működtetett önálló intézményként működő
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ, amely alapvető kulturális feladatainak ellátása mellett üzemeltet egy sportcsarnokot, egy sportpályát, egy uszodát, egy üdülőközpontot és
egy kikötőt is. Az intézmény akkreditált felnőttképzési intézményként is funkcionál. A Kulturális Központ
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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sokszínű szolgáltatásai évről évre egyre több látogatót vonzanak a településre, míg 2011-ben 84 000 fő
látogatta meg az intézményt, addig 2014-ben már több mint 100 000 érdeklődőt regisztráltak.
A kulturális központ 1992-ben lett átadva, a kor technológiai és építészeti munkakultúrájának minden problémájával. Mára az infrastruktúrája korszerűtlenné vált, többek között rossz szigetelésű, nyílászárók, szellőztethetetlen termek jellemzik. Az intézmény építészeti térként betölti a közösségi tér funkciót, de
épületgépészetileg, technológiailag erőteljesen elavult. Az intézmény közösségi terei a felszerelés
(bútorzat, technológia stb.) szempontjából szegényesek, kiüresedettek.
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
A kultúra területén jelentős szerepe van a településen a részben önállóan működő Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeumnak, mely négy kiállítóhellyel rendelkezik (Múzeum, Nagyház, Tájház és az Iskolamesteri Lakás). A múzeum három különálló kiállítással rendelkezik: állandó kiállítással, a Békési Galéria kiállításaival és a Békési Ház kiállításával. A múzeum összes kiállításának látogatottsága az utóbbi
években zuhanásszerűen lecsökkent, 2009-ről 2014-re 12 000 fő helyett 7 000 fős létszám volt.
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
A település harmadik kulturális intézménye a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, amely a könyvtári alaptevékenységeken túl egy ingatlan bérbeadását is bonyolítja. A regisztrált felhasználók száma
2011-2013 között csökkent némiképp, 2013-ban ez az érték 3461 fő volt. A könyvtár állománya csaknem 80 000 dokumentumból áll. A könyvtár minden évben több mint 100 rendezvényt szervez,
melyek látogatószáma szintén csökkenő tendenciát mutat. Hiányzik az épület akadálymentesítése.
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája
Az 1965-ben alapított zeneiskola ma az állami fenntartású iskola művészetoktatási intézményegysége.
Növendékei közel 50 éve vesznek részt a város kulturális életében, vonós és fúvós együttesei is több
évtizede lépnek fel a városban és környékén. A néptánc-oktatás beindítása alapozta meg a Belencéres
Néptáncegyüttest, mely mára ismert amatőr néptánccsoport az országhatárokon túl is.
Civil Szervezetek Háza
A Békés, Hőzső utca 4. szám alatt működő Civil Szervezetek Háza Békés Város Önkormányzata közvetlen irányítása alatt áll, a város költségvetése biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit. Az ingatlanban kapnak elhelyezést az azt igénylő civil szervezetek, illetve a közgyűlések, nagyrendezvények
megtartására évi 1-2 alkalommal valamennyi szervezet igénybe veheti. A ház másik feladata, hogy pályázatfigyeléssel, illetve a pályázatok elkészítésében való közreműködéssel segítse a civil szférát.

KÖZÖSSÉGEK
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
A város épített értékeinek feltárásában, az emlékek megőrzésében, a városkép hagyományokhoz illeszkedő kialakításában évtizedek óta partner a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, mely képviselettel
rendelkezik az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban is. Emléktáblák állításával, helyi megemlékezésekkel és egyéb szervezésekkel aktív részesei Békés történeti múltja ápolásának.
Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület
A Belencéres Néptáncegyüttes működtetési feladatait korábban a Belencéres Alapítvány látta el, ma a
Belencéres Egyesület, melynek az önkormányzat alapító tagja, egyben legnagyobb támogatója az együttesnek. A néptánccsoport a kulturális hagyományőrzés legsikeresebb „vállalkozása” a városban.
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Ezer szállal kötődik az önkormányzathoz és a város kulturális életéhez a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A 2006-ban alakult egyesület célja, hogy a település és a térség
hagyományaiból építkezve nyújtson tartalmas és értékes szórakozási lehetőséget környezetének. Tavaszi
és őszi nagyrendezvényei, a Nefelejcs Mulatság és a Tökmulatság az egész város számára szólnak.
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete 14 éve vesz részt rendszeresen a város közművelődésének formálásában. Rendezvényeiken alkalmanként több száz ember jelenik meg. A szervezet
két díj megalapítását kezdeményezte: a KÉSZ díjat, valamint az önkormányzattal közösen a Sursum

16

Stratégiai dokumentáció

Corda díjat, mellyel minden évben a város közéleti, egészségügyi és szociális területén dolgozó szakemberek kiemelkedő tevékenységét jutalmazzák.
Csuta Nemzetközi Művésztelep
A kulturális hidak egyik legrégibb és legerősebb pillére az 1993 óta működő Csuta Nemzetközi Művésztelep, mely a Körösök völgye legrangosabb alkotóközösségét jelenti. Az elmúlt két évtizedben több
mint 20 ország közel 150 művésze lehetett részese az együtt alkotás örömének.
Amatőr színjátszók
Két amatőr színjátszó kör is működik a városban. A Madzagos Amatőr Színpad Közhasznú Egyesület
2011. óta bejegyzett szervezet. A Békés Városi Színjátszó Stúdió 10 éve szerveződött közösség, de nem
önállóan, hanem a kulturális központ csoportjaként működik.

RENDEZVÉNYEK
Békés település évente 16 rendezvény lebonyolítását végzi. Két legfontosabb települési fesztivál a Békés Tarhosi Zenei Napok és a Madzagfalvi Napok. A Békés Tarhosi Zenei Napokat 1976 óta minden
év nyár elején 2 héten keresztül bonyolítja a település. Az esemény a magyarság, műveltség, zeneiség
hármas egységében működik. A zenei napokon többek között hangversenyek, kurzusok és továbbképzések várják a látogatókat. A rendezvény 2014-ben közel 3 000 főt vonzott. A Madzagfalvi Napok Békés
város értékeit bemutató három napos közösségi fesztivál. A Minden év szeptemberében megrendezett
fesztiválon 2014-ben 27 690 érdeklődőt regisztráltak.
Nefelejcs Mulatság – Tökmulatság
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület tavaszi, őszi rendezvényei a Tájház udvarán valósulnak meg. Egy-egy téma, növény, egyházi vagy világi ünnephez kapcsolódó néphagyomány köré szervezett programjaik a múlt értékeinek felmutatásával gazdagítják a ma kulturális
kínálatát.
Egy hajóban evezünk
A Gyulától Köröstarcsáig vezető két napos szezonkezdő kenutúra földrajzi középpontja Békés, ahol a
résztvevők megszállnak, s a délutáni-esti programokon lehetőségük van megismerkedni a város sport és
kulturális kínálatával. A vízi turizmust népszerűsítő rendezvény eredményeit a nyáron saját baráti társasággal visszatérő vendégek növekvő számában már tapasztaljuk.
Tarhonyanap
A Békési Múzeumbarátok Egyesülete rendezvénye a városnak is szól, 2013-tól a Madzagfalvi Napok keretében a városi nagyrendezvényhez csatlakozó program.
Népi Építészeti Tanácskozás
A Népi Építészeti Tanácskozásnak kétévente Békés adott otthont az elmúlt évtizedekben. A konferencia
és az előadásokból összeállított konferenciakötet a várost a népi műemlékek védelmével és a tájházak
működtetésével foglalkozó szakemberek országos vérkeringésébe kapcsolja be.
Ifjúsági programok
Városi szinten a közművelődési-közgyűjteményi intézményhálózat és a civil szervezetek ingyenes programjai jelentik a legnagyobb vonzerőt a fiataloknak. Egy korábbi pályázati rendszer lehetővé tette a „Diákgödör” működtetését, ahol a „csellengők” kulturált körülmények között tölthették el fölös
idejüket. A közös szórakozás az egymás iránti toleranciára is megtanította őket, segítette más közösségekbe való beilleszkedésüket is. A leghatékonyabban a sport területén működik az ifjúság szabadidős
tevékenységeinek szervezése. Az együttesen kb. 1.000 tagot számláló sportegyesületek sportolóinak közel fele gyermekkorú (6-13 éves), a 40 %-a fiatalkorú. (14-29 éves). A városban nem működik olyan ifjúsági szervezet, mely az ernyőszervezet funkciójára alkalmas lenne, s a fiatalság érdekeit hitelesen
képviselhetné a helyi közéletben. Egyáltalán, kevés a működő ifjúsági szervezet is. A diákönkormányzatok ugyancsak intézményhez kötött szerveződések.
Fejlesztendő területek közé tartozik az ifjúsági közösségi tér működtetése, kortárs segítők foglalkoztatása, a közéletben való ifjúsági részvétel erősítése, az önkéntes munka szervezése. A sport és rekreáció
infrastruktúráját a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ üzemelteti,
melynek felújítása elengedhetetlenné vált.
Helyi közösségi fejlesztési stratégia

17

A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a kulturális erőforrások részhez
A helyi közösség megerősítette, hogy Békés városa színvonalas rendezvényekkel,
programokkal jól ellátott. Véleményük szerint a település közösségének kulturális
aktivitása azonban gyenge, ezen változtatni kell. Probléma, hogy nincs megfelelő hely, tér
a városban élő fiatalok számára. Nagy a környező városok elszívó hatása, hiányoznak a
megfelelő kulturált szórakozóhelyek, ezért a fiatalok elmennek a településről szórakozni.
A helyi közösségi elemzés szerint nagyobb mértékben kell bevonni a városban működő
civileket, és a generációkat összekapcsoló családi programokat kell indítani a városban.
A civilek aktivizálását nehezíti, hogy elavult épületben működik a Civilház. Hiányos a
felszereltség, rosszak a körülmények, valamint a személyi feltételek is megerősítésre
szorulnak. A civil szervezetek nem tudnak megújulni.
Nagy probléma, hogy a Városi Kulturális Központ felszereltsége nem megfelelő
(kihasználatlan, funkció nélküli terek, hiányzó eszközök), az épület felújításra szorul. A
Kulturális Központ épülete a belvároshoz közel helyezkedik el, közvetlen szomszédságában
a Sportcsarnok, a Torony Rádió és a Reményhír Intézmény (Pünkösdi Egyház Országos
Cigány Missziója) általános iskolája, valamint a város szlömösödött kerületének határán
található. Optimális - a társadalmi innovációs tevékenységek által - híd szerepet tölthet be
a lemaradó rétegek felzárkóztatásában. A városi kulturális és közösségi programok,
tevékenységek megújításában fontos szerepet tölthet be a testvérvárosi kapcsolat, határon
túli városok programjainak megismerése, jó gyakorlatainak átvétele.
A város elöregedése hosszú távon veszélyeket rejt magában, ezért különösen fontos az
általános és középiskolás fiatalok elérése és közösségi aktivizálása. A tervező műhelyen
megerősítették, hogy az ifjúsági szolgáltatások területén a város alapvető hiányosságoktól
szenved, nincs megfelelő hely, tér a városban élő fiatalok számára. Nagy a környező
városok elszívó hatása, és problémát jelent a megfelelő kulturált szórakozóhelyek hiánya.

Közszolgáltatások
OKTATÁS ÉS NEVELÉS
Óvoda
2003-ig 728 gyermek járt óvodába, 2013-ra számuk 606-ra csökkent. Megszűnt az intézmények zsúfoltsága, amelyek továbbra is kedvező, 90,4%-os kihasználtság mellett működnek. A jelenleg működő 9 intézmény között két egyházi fenntartású óvoda is szerepel: az egyik német nemzetiségi csoportot is
működtet, a másik pedig a pünkösdista cigány közösséghez kapcsolódik. Fejlesztési igények: Az intézmények világítás korszerűsítését, napelemekkel való felszerelését tervezik. Az önkormányzati fenntartású tagóvodák egy része régi épületekben működik, a csoportszobák mérete nem megfelelő, állaguk is
erősen romlik.
Általános iskola
Általános iskolai nappali oktatás 2013-ban 8 intézményben folyt, ami négy intézménnyel kevesebb a tíz
évvel korábbihoz képest. Az általános iskolák tanulóinak összlétszáma 1720 fő volt 2013-ban, ami 2003ban beiratkozottak számának (2143 diák) csupán négyötöde. A város általános iskoláiban német, illetve
magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatásban is részt lehet venni. Az általános iskolás korosztályban már
mutatkozik visszafogott mértékű ingázás. Békés városából és oda vissza is jellemző a diákok ingázása.
Fejlesztési igények: Az intézmények világítás korszerűsítését, napelemekkel való felszerelését tervezik,
igény lenne tornaterem építésére is.
Középfokú oktatás
Három szakközépiskolai, valamint három gimnáziumi feladatellátási helyet tartanak fenn a városban. A
német és roma nemzetiségi oktatás a középfokú oktatásban is elérhető. A tanulók számának csökkenése
a közoktatás ezen fokán volt a legjelentősebb; a 2003-ban 955 diákot oktató békési középiskolákba 2013ban csupán 696-an iratkoztak be, ami 30%-os visszaesést jelent.
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Felsőfokú oktatás
Békés megye több középvárosában működik felsőoktatási intézmény; Békéscsaba mellett Gyula, Szarvas
és Orosháza is helyt ad egyetemi, illetve főiskolai karoknak. Azonban Békés városba nem települt felsőoktatást biztosító intézmény.

EGÉSZSÉGÜGY
A városban összesen 8 háziorvos, 4 házi gyermekorvos, valamint 8 háziorvosi szolgálathoz tartozó ápolói
munkakör létezik, amelyek száma nem változott az elmúlt tíz évben. Jelenleg nincs tartósan betöltetlen
praxis a városban. Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra eső lakosok száma 1674, ami meghaladja
a megyei (1508 lakos), és az országos átlagot (1548 lakos) is. A viszonylag magas arányszám a város
sűrű benépesültségével hozható összefüggésbe. Békés térségében az önkormányzati fenntartású Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő lát el egészségügyi szakellátási tevékenységet. Járási szinten Békés
városban található a legkiépültebb szakellátás. Fejlesztési igények: a gyógyászati szolgáltatások fejlesztésében a gyógyvíz jobb kihasználásában vannak még lehetőségek.

SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
Békésen a legtöbb szociális közszolgáltatásra való igény növekedett az utóbbi években, de volt olyan
közszolgáltatás is, melynek csökkent/stagnált az igénybevevők száma. Egy gyermekvédelmi szolgálat
működik a településen, mely 2013-ban 327 kiskorút gondozott. Idősek nappali ellátásában 2013-ban 119en részesültek, amely szintén enyhe növekedést mutat a 2010 óta mért értékekhez képest. Szociális és
gyermekvédelmi alapellátást és szakosított ellátást a városban a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ látja el. Az integráltan működő intézményt a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tartja
fenn. Az intézmény alapszolgáltatásai majdnem minden szociális alapellátásra kiterjednek: családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgáltatás, közösségi ellátás, nappali ellátások (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, demensek), átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások (hajléktalanok), szociális intézményen belüli foglalkoztatás, gyermekek
napközbeni ellátása (nyári napközi). Az önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények kapacitás kihasználtsága 2013-ban 99%-os volt. Fejlesztési igények: a
közétkeztetés infrastrukturális korszerűsítésére van szükség. Az idősek bentlakásos ellátásában férőhelybővítésre lesz szükség a következő években is, ami újabb ingatlanok bevonásával is járhat. Továbbá a
külterületen élők életkora a városi átlagnál magasabb, ami a betegszállítás, a házi segítségnyújtás és a
szociális étkeztetés munkaerőigényét növelni fogja. A zsúfoltságon túl komoly problémát jelent a gépészeti
megoldások, elektronikai hálózat elavult állapota.
A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a közszolgáltatások részhez
A közszolgáltatások terén a közösségi helyzetelemzés során kiemelt erősségnek
nevesítették a városban működő iskolákat. Gyengeség azonban a felsőfokú intézmény
hiánya. Nagy lehetőséget látnak helyben a kutatás és fejlesztés területén, különösen a
mezőgazdasági ágazatokban. Békés egészségügyi alap és szakellátással rendelkezik,
lehetőség lehet viszont a gyógyvíz jobb kihasználása gyógyászati szolgáltatások keretében.
A város szociális közszolgáltatásai nagyon jól kiépültek. A gyermek és ifjúsági
szolgáltatások is jól szervezettek a városban, nyáron pedig külön gyermekfelügyelet
biztosított. Ugyanakkor a fogyatékos gyerekek nappali ellátása nem megoldott. Veszélyt
jelent, hogy egyre több a rászoruló család, akik különböző szociális szolgáltatásokra
szorulnak. Lehetőség a civil szervezetek erősítése, megtartása, civil szervezetek
összefogásának erősítése, a közösségek szolgálata és a Civilház fejlesztése.
Közművek ellátottságában szintén kiemelkedő a város. A szennyvíz hálózat és a csapadékés belvíz elvezetés is 100%-os kiépítettségű. A különböző lakosságot érintő ügyintézés
helyben megoldott. Gyengeség azonban, hogy az ügyfélfogadási idő rövid, továbbá a
mobilszolgáltató csak alapszolgáltatásokat biztosít a városban. Békés járási székhely, mely
egyfajta rangot is hoz magával, az általános forráshiány miatt azonban sok kezdeményezés
nem kerül megvalósításra.

Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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A társadalom állapota
Békés város Békéscsaba, Gyula és Orosháza után Békés megye negyedik legnépesebb települése. 2014ben a város lakónépessége a KSH helységnévtára szerint 19 676 fő volt.

DEMOGRÁFIAI HELYZET
A fogyás az ezredfordulót követően folyamatos és egyenletes volt, s a város lakónépessége 2013-ban
csökkent húszezer fő alá. Megállapítható, hogy Békés városban a demográfiai trendek a rendkívül kedvezőtlen, negatív népesedési irányt jeleznek. A lakónépességnek az állandó népességhez viszonyított aránya kisebb lett, ami szintén a város népességvonzó és népességmegtartó képességének
csökkenésére utal. A kedvezőtlen gazdasági és foglalkoztatási helyzetből adódóan az elvándorlók száma
meghaladja a beköltözőkét, így Békés lélekszáma a migrációs folyamatoknak köszönhetően is apad. A
városban az országos átlaghoz közeli öregségi mutató volt számon tartható az elmúlt években. 2014-ben
175, 60 évnél idősebb jutott száz 14 évnél fiatalabbra, 2001-ben pedig csupán 116 fő.

ISKOLÁZOTTSÁG
A képzettségi színvonal alapján vizsgálva Békés lakosságát megállapítható, hogy az átlagos iskolázottság alacsony. Bár viszonylag kevesen vannak az alapfokú végzettséggel sem rendelkezők, azonban a
legnagyobb, ötezer főnél is népesebb csoportot azok alkotják, akiknek az általános iskolai végzettség a
legmagasabb iskolai képesítésük. A 18 évnél idősebb korosztálynak alig 39%-a szerzett középiskolai
érettségi bizonyítványt, ami másfél százalékponttal alacsonyabb a megyei, tíz százalékponttal alacsonyabb az országos átlagnál. A diplomások aránya a 25 évnél idősebb lakosságon belül szintén elmarad a
megyei, és országos szinttől; a város 12,1%-os arányszámát a megye közel egy százalékponttal, az ország közel nyolc százalékponttal múlja felül. Az érettségizettek aránya az ezredfordulón 28,7% volt, e
tekintetben is jelentős, 10%-pontot meghaladó aránynövekedés volt tapasztalható. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy az iskolázottsági mutatók hasonló mértékű növekedést jeleztek megyei, országos szinten
is, így a Békésen tapasztalt növekedés nem eredményezett felzárkózást a megye és az ország fejlettebb
térségeihez.

JÖVEDELMI HELYZET
A város jövedelmi viszonyai sem megyei, sem országos összehasonlításban nem tekinthetők kedvezőnek,
mivel a Békés esetén jellemző egy főre jutó adóköteles jövedelem a megyei átlagos értéknek 82,4%-a, az
országos értéknek pedig csupán 71,8%-a. A megye hasonló méretű városaiban nagyobb egy főre jutó
jövedelem volt jellemző. A magasabb státuszú társadalmi csoportok szűkülését az elvándorlás fokozódása
ragadja meg. Gondot jelent az „agyelszívás” jelensége. A helyi fiatalkorúak érettségi után az ország felsőoktatási központjaiba mennek továbbtanulni, majd sok esetben gazdaságilag fejlettebb, élhetőbb régióban/városban, illetve egyre nagyobb számban külföldön telepednek le. A város jövedelmi viszonyaira az
önkormányzati segélyezési rendszer is hat. A város által nyújtott támogatások közül 2014-ben a legtöbben
önkormányzati segélyben, illetve lakásfenntartási támogatásban részesültek. A leginkább az önkormányzati segélyezésben bővült a támogatottak létszáma, a 2009. évi adatokhoz képest 61%-kal kaptak többen önkormányzati segélyt.

LAKHATÁS
Az életminőségnek egy másik lényeges tényezője a lakhatás, és annak körülményei. Noha Békés esetében az utóbbi évek egyik legfontosabb demográfiai tendenciája a népességcsökkenés, a város lakásállománya bővült; míg 2011-ben 8277 lakást tartottak számon, addig 2014-ben ez már 8381 volt a városban.
A lakásállomány mennyiségi gyarapodása mellett annak minőségi paraméterei is javultak, 2001 és 2011
között csak az összkomfortos és a komfortos lakások száma növekedett, a komfort nélküli lakások száma
mintegy a felére, a szükség- és egyéb lakások száma a hatodára csökkent Békésen a két népszámlálás
között eltelt időszak során.

TÉRBELI, TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK
Békés város lakossága képzettség, jövedelmi viszonyok, gazdasági tevékenység mentén erősen megosztott. A legnagyobb problémákat az elszegényedett társadalmi csoportok növekedése és a kedvezőbb státuszú, fiatal, képzett réteg, az elit szűkülése jelenti. Az alacsony státuszú lakosok aránya magas
(13,5%-os), illetve más, a szegénység megragadására alkalmas mutatószámok alakulása sem kedvező
(a munkanélküliek és segélyre szorulók, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű óvodások
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és tanulók, alacsony komfortfokozatú lakások száma és aránya). A város szegregátumai is komoly problémát jelentenek. Nő a mélyszegénységben élők aránya is. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szegénység
összekapcsolódik a roma etnikum relatíve magas arányával, a helyi roma közösség jelentős része érintett.

CIVIL SZERVEZŐDÉSEK
A város közösségi életének jelentős helyszínei a civil szervezetek. A városban 1990 óta mintegy 210
szervezetet jegyeztek be, ezek közül 150 körüli ma is működik. A civil szervezetek tevékenységükkel
jelentősen hozzájárulnak a város kulturális életéhez, szociális területen is viszonylag széleskörű tevékenységet végeznek. Sajnos, az utánpótlás nevelésére és a megújulásra nincs nagy remény, a település lakosságának bevonása, aktivizálása nem sikerült ezen a területen. Az önkormányzat üzemelteti a Civil
Szervezetek Házát, valamint a Nyugdíjas Házat, amivel a civil élet szervezéséhez, közösségi rendezvények, találkozók lebonyolításhoz nyújt segítséget.

IFJÚSÁG HELYZETE
Ezen a területen a változás legjellemzőbb mutatója, hogy 1991-ben 305 gyermek született Békésen, 2001ben 239, 2013-ban már csak 156. A békési 18-29 éves fiatalok kb. 82 %-a szüleivel, nagyszüleivel lakik,
majdnem 2 %-uk egyedül él. Saját családjával önálló lakcímen mindössze a korosztály 10 %-a él, az
országos átlag fele. Bérelt lakásban alig 5-6 % lakik, ami az országos átlag harmada. Az önálló életkezdés lehetőségei Békésen az országos átlag alatt maradnak, aminek két legfőbb oka az általános szegénység és a nem megfelelő lakásállomány. A pályakezdők munkalehetőségének hiánya erősen
hozzájárul az elvándorláshoz, a pályakezdő álláskeresők aránya 12, 5 % volt 2013-ban a városban. A
felsőoktatás átalakulása a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását erősen visszaszorította. A város a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújt évente komoly összegű
támogatást a fiatalok továbbtanulása érdekében. A városban nem áll rendelkezésre a fiatalok számára
közösségi tér, közösségi szolgáltatás és kulturált, fogyasztásra nem kényszerítő hely. A fiatalok többsége
ezért más városokban tölti el szabadidejét, szórakozni is inkább a közeli Békéscsabára járnak.

A gazdaság helyzete
Békés megye egyike azon megyéknek, melyen nem halad autópálya, így a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe igen nehezen tud bekapcsolódni. A forgalmi árnyékhelyzet, a fővárostól és a nyugati határtól való
hatalmas térbeli és időbeli távolság egyértelműen hátrányosan érinti a várost a tőkebefektetések bevonzásában. Békés lakosságszámhoz viszonyított gazdasági szerepe szerényebb a többi járásközponthoz,
városhoz képest is. Ugyanakkor javítja Békés város lehetőségeit, hogy mint kistérségi körzetközpont
és járási székhely a gazdasági életben – Békéscsaba és Gyula közelsége miatt ugyan kis mértékben - központi szerepet tölt be. A város viszonylag csekély gazdasági erejére utal azonban az, hogy az
egy főre jutó bruttó hozzáadott értéket tekintve Békés a megye kilenc járásközpontja közül mindössze a
hetedik helyen szerepel.

VÁLLALKOZÁSOK
Békésen a regisztrált vállalkozások száma 2014-ben 2793, azonban az átlagosnál kisebb arányban működnek valójában a városba bejegyzett cégek. Békés város a járásközpontok között a sereghajtók között
van.
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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Békés városban mindössze 5 közép- és nagyvállalkozás működik a megye 125 ilyen vállalatából. A működő vállalkozások számának megoszlása alkalmazotti létszám alapján átlagosnak mondható. A vállalkozások döntő többsége (2014-ben 2174) 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, mind a megyei, mind az
országos képbe tökéletesen beleillik. A szolgáltató ágazatokban a működő vállalkozások 73,4%-a tevékenykedik, ez a járásközpontok átlagos értékét alul múlja. A működő vállalkozások száma azonban torzítja
a valóságot, hiszen Békés életében a fönti adatok által sugalltakhoz képest jóval fontosabb szerepet játszik a mezőgazdaság.
Az iparűzési adó csak csekély részét képezi az önkormányzati bevételeknek, a vállalkozások egy főre jutó
jegyzett tőkéje nagyon alacsony (az országos átlag 13%-a), hasonlóan az egy főre jutó bruttó hozzáadott
értékhez. Vagyis az alacsony vállalkozási aktivitás alacsony jövedelemtermelő-képességgel párosul. A
vállalkozások beruházási és fejlesztési aktivitása összességében gyenge. Az utóbbi években Békésen a
gazdasági szereplők több befektetést is végeztek, melyek egy jelentős részéhez európai uniós pályázati
forrásokat is sikerült bevonni. A legtöbb vállalkozás az utóbbi 6-8 évben főleg technológiafejlesztést hajtott
végre, de sűrűn előfordultak olyan vállalkozások, melyek bővítés céljából ingatlan vásárlást/beruházást/felújítást, telephely vásárlást, illetve (innovatív) eszközbeszerzést vittek véghez.

MEZŐGAZDASÁG
Az adatok alapján Békés gazdasági szerkezetében kevéssé meghatározó a mezőgazdaság, az itt regisztrált vállalkozások aránya 2014-ben 43,7%. A 2011. évi népszámlálás szerint foglalkoztattak 3,4 %-a dolgozik az agráriumban, amely magasabb ugyan az országos átlagnál (2,8%), de mind a megyei, mind a
megye járásközpontjainak átlagánál alacsonyabb. A városban 46 mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozás működik, amely a működő vállalkozások 4,8%-a. A mezőgazdaság ennek ellenére hagyományosan fontos szerepet játszik a békésiek életében.

IPAR
Békés gazdaságának jelentős szegmense az ipar. Jól mutatja az ipar jelentőségét az a tény, hogy a foglalkoztattak 31,5%-a dolgozik az ipar különféle alágazataiban (2011), amely jóval magasabb az országos
átlagnál (26%). 207 működő ipari vállalkozásból 101 az építőiparban, 97 a feldolgozóiparban tevékenykedik. Domináns iparágnak számít a városban a gépipar. Békés legnagyobb foglalkoztatója a mezőgazdasági és erdészeti gépeket gyártó Optigép Kft., mely több mint 140 dolgozónak ad munkát. Az építőipar is
jelentős arányt képvisel. A város legnagyobb építőipari vállalata a Vektor Kft. A cég elsősorban építőipari
kivitelezéssel foglalkozik, főleg Békés megyei vállalkozások és állami szervek részére teljesít megrendeléseket, emellett épületasztalos munkákat is vállal az ország keleti felében. Jelentősebb építőipari vállalkozás még a Wiener Center Kft., valamint a Békés Drén Kft. Az élelmiszeripar is meghatározó a városban,
melyet több nagyobb vállalat is képvisel. Békés városban ipari park nincs. A város iparterületei a belterület
peremén részben a Kettős Körös mellett (a tarhosi úttól északra), részben nyugaton (a vasúti pálya és a
Szarvasi út mentén) részben déli irányban (Csabai út két oldalán) alakultak ki.

SZOLGÁLTATÁSOK
A szolgáltató ágazatban a külföldi tulajdon nem jellemző. A tercier szektor jelentősége elmarad az országos, és a Békés megyei járásközpontok átlagától. A szolgáltató ágazatban működő a vállalkozások
alszektorok közötti megoszlását vizsgálva a következő megállapításokat tehetjük: legjelentősebb a kereskedelem, gépjárműjavítás alszektor, mely a szolgáltató ágazatok kb. 30%-át teszi ki. Ezt követik a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet végző vállalkozások 15%-kal (mely az országos átlagtól
elmarad). A harmadik helyen a vendéglátóiparban működő vállalkozások állnak az összes szolgáltató vállalkozás közel 8%-át kitéve.

TURIZMUS
Nem mondhatjuk, hogy a turizmus jelentős gazdasági szegmens a településen, a viszonylag nagy potenciál ellenére sem. A főbb turisztikai vonzerők a következők: Békés-Tarhosi Zenei Napok, Madzagfalvi Napok, a városi fürdő, a Dánfoki üdülőterület, a csónak és hajókikötõ a Kettős-Körösön, valamint az Élővízcsatorna. Jól mutatja az idegenforgalmi kínálat és kereslet lanyhaságát, hogy 2014-ben 3498 volt a vendégforgalom és összesen 7712 éjszakát töltöttek a városban. Ezek a számadatok 100 lakosra vetítve igen
kedvezőtlen képet adnak. Az elmúlt időszak jelentősebb turizmusfejlesztése a Békés-Bringa - Békés
Város kerékpáros turisztikai fejlesztése, amely szolgáltatás és vonzerőfejlesztést jelent, illetve a Békési Szilvapálinka Út kialakítása.
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FOGLALKOZTATÁSI HELYZET
A Békés városra jellemző foglalkoztatási adatok nem csak országos, hanem megyei szinten is kedvezőtlen
viszonyokra utalnak. A legutóbbi népszámlálás szerint 6668 fő állt foglalkoztatásban a város lakosságából,
ami a munkaképes korú lakosságnak a 49,7%-a. A 2016-os adatok szerint a nyilvántartott álláskeresők
száma a munkaképes korú népességen belül is nőtt 11,61 %-ra. A foglalkoztatási ráta mintegy négy százalékponttal múlja alul a megyei, nyolc százalékponttal pedig az országos átlagértéket. Ez a foglalkoztatási viszonyszám a megye több városához képest is alacsonynak mondható; csupán a magyar-román
államhatárhoz közel fekvő, kisebb népességszámú városokban mutatkozott ennél is kedvezőtlenebb
arányszám (pl. Sarkad, Elek, Battonya). A foglalkoztatottak többsége a városon belül dolgozik, ugyanakkor
több mint kétezer fő napi rendszerességgel ingázik valamely másik településre munkavállalás céljából.
Illetve további ezer fő jár városon kívüli oktatási intézménybe. A legnépszerűbb ingázási célpont a szomszédos Békéscsaba; a megyeszékhelyre napi rendszerességgel ingázó 2185 fő kétharmada munkavállalás céljából érkezik. Békéscsabán kívül Gyulára és Mezőberényre ingázik száznál több ember, esetükben
is a munkavállalási célú ingázók dominálnak. A munkahelyteremtés feltételei jelentős mértékben objektív
tényezőkön múlnak. Ezek között első helyen van a közúthálózat fejlesztése. Amíg Békés megyét nehéz
megközelíteni közúton, addig jelentős gazdasági fejlődés és ezzel együtt a munkahelyek számának érzékelhet növekedése nem várható.

K+F ÉS INNOVÁCIÓ
Békés városban a kutatás-fejlesztés szerepe marginálisnak mondható. Mindössze egy K+F főtevékenységet végző vállalkozás működik a városban, ez is 10 főnél kevesebbet foglalkoztató mikrovállakozás. A
tudásalapú fejlődés tehát jelenleg nem úgy tűnik, hogy a felzárkózás sarokköve lesz. A K+F szerepe a
megye többi járásközpontjában egyébként hasonlóan csekély. Csak Békéscsabán, Gyulán, Szarvason és
Orosházán van K+F tevékenység.

3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások
A fejezetben a városra vonatkozó tervek, különösen az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint
más a települést érintő stratégiai, fejlesztéspolitikai tervek, programok, szolgáltatások és a HKFS szerves
összefüggéseit összegezzük – terjedelmi okok miatt teljességre törekedve, de – vázlatosan, a tervezési
útmutatóban megadott szempontok szerint. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítását a TOP
egyéb intézkedéseire, más operatív, illetve határon átnyúló és nemzetközi uniós programokra, egyéb erőforrásokra kiterjedő fejlesztési terv és forrástérkép is segíti.

Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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3.2.1 Az érintett országos fejlesztési dokumentumok
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Az OFTK a teljes hazai fejlesztéspolitika kereteinek kijelölését szolgálja. A dokumentumban röviden megemlítésre kerül a CLLD, mint a helyi, térségi együttműködésben megvalósuló fejlesztési programok végrehajtásának legfontosabb eszköze. A koncepció az általános célok mellett a hazai fejlesztéspolitika
térségi szemléletű specifikus céljait is kijelöli. A HKFS elsősorban a dokumentum 5. számú specifikus
céljához járul hozzá: amely egy szolidáris, felelős, összetartó, értékeit ismerő és valló társadalom kialakítását célozza.

Partnerségi megállapodás
A Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: PM) Magyarország 2014 és 2020 közötti EU által finanszírozott fejlesztési programjait stratégiai szinten meghatározó dokumentum. A hazai közösségvezérelt helyi fejlesztések a Partnerségi Megállapodásnak megfelelően elsősorban az Európai Unió 9. számú
tematikus célkitűzésének teljesítéséhez, a társadalmi együttműködés erősítéséhez és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez járul hozzá. A Partnerségi Megállapodás azt is
megfogalmazza, hogy a térségileg decentralizált fejlesztések egyik fő küldetése a helyi közösségek megerősítése, illetve a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az 5. nemzeti fejlesztési prioritás: a gazdasági
növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések EU-s források finanszírozással való megvalósításának legfontosabb háttérdokumentuma. A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés (a
foglalkoztatás növelése, a munkavállalók helyben boldogulás biztosítása). A TOP megvalósításának alapját a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok, illetve városok esetében az integrált településfejlesztési stratégiák képezik.
A CLLD eszköz feltételeit az operatív program 7. prioritási tengelye (Közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések) határozza meg. A program előírja a jogosult városok számára a helyi lakosság, civil
szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésében megvalósítandó, integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák elkészítését (HKFS). A HKFS-ek alapján a városokban tervezett
projektek pályázati úton kerülnek kiválasztásra és támogatásra.
A tervezett projekt elsősorban az. 5. prioritási tengely Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködésen belül a 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) i: az
aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében beruházási prioritás 5.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok intézkedésen keresztül kapcsolódik. A projekt keretében
megvalósított tevékenységek során olyan társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek valósíthatók meg,
amelyek kiegészítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat. Ezek a közösségfejlesztő tevékenységek lehetővé teszik a fejlesztéssel érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját.
Valamint szintén kapcsolódik az ERFA rendelet 5. cikk 6 (e): beruházási prioritás 6.3 Gazdaságélénkítő
és népességmegtartó városfejlesztés intézkedéséhez. Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúrafejlesztéseket tartalmaz, melyek a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok
megtartásához járulnak hozzá, egyúttal a városok általános környezeti állapotát javítják.
A TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok konstrukció keretében támogatott projekt célkitűzései: 1. szociális- közösségi átfogó cél: A társadalmi, közösségi kohézió erősítése, a társadalmi befogadás erősítése; 2. képzési-oktatási átfogó cél: Az
aluliskolázottság, képzetlenség igény-orientált fejlesztése, képességek fejlesztése, egy lépcsőfokkal feljebb segítése, mint ahol jelenleg tart, 3. kompetenciafejlesztés átfogó cél: szociokulturális háttér miatti
hátrányok csökkentése, tartós és végleges lemaradás csökkentése, ezáltal az esélyegyenlőtlenség megelőzése; 4. foglalkoztatás átfogó cél: a szegénység és a társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetettek
arányának csökkentése, munkaerő-piaci beilleszkedés segítésével; 5. egészségügy átfogó cél: preven-
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ciós tevékenységek erősítése a lakosság egészségi állapotának, mentálhigiénés állapotának javítása érdekében, 7.közbiztonság átfogó cél: bűnmegelőzés és közbiztonság, a bűnözési arány csökkentése, a
társadalom biztonságérzetének javítása.
A pályázó Békés Város Önkormányzata. A projekt fő célcsoportja a lakosság hátrányos helyzetű része
(kiemelten a szegregátumokban élő roma lakosság), így nem okoz lehatárolási konfliktust a két projekt
megvalósítása.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia és a 2014-2020-as Operatív Programok
kapcsolata, külső koherenciák:
EFOP-1 PRIORITÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM
Célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba lépése, a családok és
az ifjúság társadalmi részvételének növelése, az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos
helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális
gazdaságban való részvételének növelése.
A CLLD által elvárt integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést is támogató stratégiák hozzájárulnak a prioritásban
megfogalmazott célokhoz.

EFOP -3. PRIORITÁS A GYARAPODÓ TUDÁSTŐKE
Célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése,
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, illetve a felsőfokúnak megfelelő
szintű oktatásban való részvétel növelése.
A CLLD a közösségfejlesztés és a helyi identitástudat segítésével, a kulturális és közösségi fejlesztéseivel hozzájárul a korai iskolaelhagyók számának csökkentéséhez és a végzettség nélküli iskolaelhagyás
megelőzéséhez.
Békésben civil szervezetek nyertek egyes EFOP pályázatokon. Mivel a megvalósító szervezet és a tevékenységek sem egyeznek meg jelen projekt megvalósítóival, ezért nincs szükség lehatárolásra.

3.2.2 A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési szintű fejlesztési
célkitűzések
BÉKÉS MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
A Békés Megye 2014-ben elfogadott Területfejlesztési Koncepciója több stratégia célt jelöl meg, amelyek
Békésre illetve a település kistérségére relevánsak. Ezek egyrészt a versenyképességet javító-értékalapú gazdaságfejlesztés, részcélok, a megye elérhetőségének javítása, hozzáadott érték növelése, aktivitási ráta növelése. Másrészt a térségspecifikus brand-ek fejlesztése, társadalmi- és gazdasági
kohézió erősítése a megye mag- és perifériális települései között. Harmadrészt a természeti és épített
értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható továbbfejlesztése.
Ezekhez a megyei célkitűzésekhez Békés városa több releváns célkitűzéssel kapcsolódik.
A Békés Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódó, békési járásfejlesztési program Békés településére javasolt releváns fejlesztési céljai:
- a városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok);
- a kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés – strandfejlesztés;
- a fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Békés-Tarhos kerékpárút, Békés- Murony kerékpárút;
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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a helyi identitás és kohézió erősítése, helyismereti oktatás.

BÉKÉS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-20 (ITP)
Az ITP-ben megfogalmazott, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő legfontosabb megyei célok között található
az üzleti környezet komplex fejlesztése a megye egész területén. A települési infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió erősítése érdekében és a társadalmi integráció feltételeinek javítása, a periferikus térségek felzárkózási esélyeinek javítása. Békés városra vonatkozó kritérium: hozzájárulás belső
területi kiegyenlítődéshez – a leszakadás mérséklése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a Békési
(…) járás (kedvezményezett járások, illetve fejlesztendő járás) fejlesztésére is. Illeszkedő megyei programcélok:
- Versenyképességet javító, értékalapú, horizontális gazdaságfejlesztés;
- Térségspecifikus brand-ek fejlesztése a megye perifériális helyzetű térségei között.

BÉKÉS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
Békés város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célokat
határoz meg. A stratégiában szereplő, a HKFS-hez kapcsolódó célok és fontosabb beavatkozások, intézkedések:
- T2: Értékeit őrző, kisvárosias települési környezet
- A vonzó városi élettér állapota alapvetően kihat Békés népességmegtartó-erejének alakulására, a befektetések városba vonzása szempontjából sem közömbös, de a környezeti értékek
megőrzése, fejlesztése, átörökítése a következő generációk számára alapvető része kell, legyen a városlakók felelősségtudatos magatartásának.
- T3: Fenntartható, biztonságos helyi közlekedési rendszer
- Az eddig elért eredmények – „kerékpárosbarát város” – megtartása, továbbfejlesztése, a balesetmentes, Békés megőrizni óhajtott kisvárosi miliőjéhez lehetőség szerint illeszkedő, gördülékenyen működő rendszer létrehozása a cél.
- T5: Versenyképes vállalkozások, fejlett gazdasági területeken
- Cél a kistermelői piacok erősítése, az ezekre épülő közétkeztetés előtérbe helyezése, a helyben megtermelt alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás,
piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel.
- T6: Értékorientált idegenforgalom és turizmus
- A tematikus cél az idegenforgalom és turizmus - helyi gazdaság diverzifikálásának elősegítésére is szolgáló – fejlesztését helyezi előtérbe. Békésen és környékén kiemelkedő természeti,
építészeti és kulturális értékek vannak, de ezek még nem működnek attrakciók hálózataként
és kevésbé ismertek úgy a hazai, mint a külföldi turisták számára. A tematikus cél eléréséhez
elengedhetetlen a térségi összefogás fejlesztése, a környék attrakcióinak, településeket átfogó
„csomagban” történő megjelenítése.

3.2.3 A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és
a befogadást támogató programok, szolgáltatások
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019
CÉLJAI

Békés előnye az, hogy élhető, tiszta, rendezett, biztonságos város csodálatos természeti környezetben,
kertekkel körülvéve. Az előnyöket kellő odafigyeléssel, tudatos fejlesztéssel meg lehet tartani, s tudatosítani a fiatalságban is. A földrajzi, gazdasági, történelmi hagyományokra építve egy olyan középtávú tervet
szükséges megalkotni, melyben reálisan elérhető célok fogalmazódnak meg. Kiemelt szerepe jut a
gyógyturizmusnak, a kerékpáros turizmusnak, a gasztroturizmusnak és a víziturizmusnak. Olyan eseményeket, rendezvényeket szükséges hagyománnyá tenni, melyek a már meglévő nagy rendezvényeken túl újabb lehetőségeket kínálnak. A koncepció és annak végrehajtása csak akkor lesz sikeres, ha
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a környező települések és a már meglévő társulások programsorozatába beépülve, azokkal egyeztetve,
térségi szinten gondolkodunk (KBC, Natúrpark, Kistérség).

KÖRÖS VÖLGYE LEADER KÖZÖSSÉG HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
A LEADER közösség stratégiája három specifikus célt – „a lokális gazdaság fejlesztése”, „a településeken
elérhető életminőség javítása”, „a társadalmi tőke növelése” – határoz meg. A megnevezett célokhoz a
HKFS célkitűzéseiben, mind pedig földrajzi (lásd. HKFS 2. fejezet) szempontból kiegészítő jelleggel járul
hozzá, a fejlesztések eredményeinek hatásait felerősíti.

BÉKÉS VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA
Békés Város közművelődési koncepcióját Békés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 119/2015.
(III.30.) számú határozatával fogadta el. A közművelődési koncepció rövid- és középtávú kulturális fejlesztési céljai:
1. Helyi Értéktár felállítása, elemeinek feldolgozása
2. Meglévő kulturális infrastruktúra megőrzése, hagyományos rendezvények fenntartása
3. Kulturális színterek bővítése
4. A kulturális-, sport- és egészségturizmus komplex népszerűsítése
A közművelődési koncepció hosszú távú kulturális fejlesztési céljai:
1. Turisztikai fogadóterület (desztináció) menedzsment felállítása, működtetése
2. Egészségturizmus infrastruktúra bővítése
3. Sportturizmus fejlesztése
A tervezett program a fentiek kapcsán minden ponton kapcsolódik a helyi rendelethez. A kulturális
törvény, - azaz a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
- módosítása számos, a törvénnyel kapcsolatos feladat elé állítja a településeket. A törvény hatályba lépését követően a településeknek módosítaniuk kell a közművelődési rendeleteiket.

3.3 SWOT
A pályázati kiírásban meghatározott fókuszpontok alapján elkészült a település helyzetfeltáró elemzése,
majd ezt követően lezajlott a helyi közösségi helyzetfeltáró műhely. A település szereplőitől kapott információk alapján elkészült a város végleges SWOT elemzése, vagyis meghatározásra kerültek a település
erősségei, gyengeségei, a kiaknázható lehetőséget nyújtó tényezők, és a fejlődést gátló veszélyek. A
SWOT elemzésben beépítésre kerültek a műhelyen elhangzott információk (dőlt betűkkel szerepelnek), ezzel biztosítva helyi szempontok, elvárások és igények megjelenését az elemzésben, megoldást
keresve a település problémáira.
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Térszerkezeti fókuszpont
Térszerkezet
Erősségek
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Gyengeségek

Része a megye egyértelmű súlypontjának, a
Közép-békési település-együttesnek (Békés,
Békéscsaba, Gyula),
Város főúti és regionális vasúti kapcsolatokkal
rendelkezik, térségi jelentőségű közlekedési
alcsomópontnak számít.
Autóbuszos
közösségi
közlekedés
szempontjából
a
hálózati
lefedettség
lényegében megegyezik a közúthálózattal,
fizikailag minden környező település elérhető
Hagyományos
kisvárosi
városmag
megőrzése, főtér
Közigazgatási járási székhely Békés
Repülőtér közelsége
Élővíz csatorna szeli át a várost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vasút hiánya
A környező településekről nehéz a bejutás
Békésre
Az utak karbantartása, felújítása hiányos,
A város távol esik a főútvonalaktól, be kell
csatlakozni
Szegregátumok környezetének állapota romlik
Nincs lehetőség lakópark kialakítására
Csökkenő számú önkormányzati bérlakás
Tovább nő az üresen álló, eladhatatlan ingatlanok
száma
Szabadidős és nyitott közösségi terek hiánya

Lehetőségek
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veszélyek

M44 autóút megépítése
Fontos Debrecen, Szeged és egyre fontosabbá
válhat a közeli Arad, illetve Nagyvárad
megközelítése
Lebontott téglagyár területének hasznosítása
További kerékpárutak építése a városban és
települések között
Üresen
álló
önkormányzati
ingatlanok
hasznosítása
Kulturális Főtér kialakítása
Lakosság
bevonása
a
városrészek
karbantartásába
Főtér átalakításával sétálóutca kialakítása a
központban

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Konfliktussal
terhelt
(szlömösödött,
degradálódott területek a város szélein
M44 autóút megvalósulásának elhúzódása,
periferikusság fennmaradása
Az utak minőségének további romlása
Főútvonal közelségének hiánya
A
különböző
gyorsforgalmi
utak
nehezen
megközelíthetők
Útkarbantartás anyagi hátterének hiánya

A helyzetelemzésben kiemelte a helyi közösség, hogy a város fontos erősségei mellett a város 7 leszakadó része (szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek) komoly veszélyt jelentenek. Legnagyobb lehetőségnek az M44-es autóút megépítését látják, mely számos problémára és hiányosságra
megoldást jelent.

Környezeti fókuszpont
Környezeti adottságok
Erősségek
Háromféle, ökológiai szempontból értékes övezet
Békés közigazgatási területének délnyugati része a
fontos természeti területek kategóriába tartozik
3. Gyógyvíz, gyógyfürdő, uszoda
4. Kerékpárosbarát település
5. Köztisztaság
6. Ártézi kutak, és vizek jó minősége
7. Élővíz-csatorna
8. Békés világörökség várományosa
9. Nagyszámú régészeti lelőhely
10. A város kulturális értéket hordozó épületei

1.
2.

Gyengeségek
1.
2.

3.

4.

Lehetőségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Élővíz-csatorna, Ófehér–Körös folyó rehabilitációja
A kultúrtájak különleges vonzerőt jelenthetnek a
hazai és külföldi turisták számára
Víziturizmus fejlődése
Dánfok továbbfejlesztése, dánfoki szezonjelleg
megszüntetése, éves programok kidolgozása
Környezetvédelem és környezettudatosság fejlesztése
Alternatív energia
Gyógyvíz többszempontú kihasználása
Ártézi kutak felújítása

Közjóléti célú erdő nincs
A kiváló adottságú területeket művelés alá
vonták, így nem maradtak meg nagyobb
löszpuszta gyepek, egy-egy kisebb folttól
eltekintve
A Búzapiac téri kút a földrengéskor kiszáradt
és a főtéri kút felújításra szorul
Sok az üresen álló, folyamatosan romló
állapotú ingatlan

Veszélyek
1.

2.
3.

Település bel- és külterületén az ITS 11
különböző fokú tájhasználati konfliktust
nevesít
Az utak minőségének további romlása
Növekszik az üresen álló, eladhatatlan
ingatlanok száma a településen
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A környezeti fókuszpont alapján a város legnagyobb értékei a folyók és a hozzá kapcsolódó területek
(vizes élőhelyek, hidak, sétányok), a gyógyvizek és artézi vizek, valamint a régészeti és kulturális örökség
szempontból értékes épületek, lelőhelyek. Mindezek fejlesztése további lehetőségeket jelent a városnak.

Kulturális fókuszpont
Kulturális erőforrások
Erősségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jól kiépült közművelődési intézményrendszer
A közművelődési-közgyűjteményi intézmények
egymás tapasztalataira építő együttműködése
Sokrétű, színvonalas amatőr művészeti
tevékenység
Kiterjedt civil szféra erősíti a helyi identitást és
kohéziót
Fesztiválok, kulturális rendezvények
Zenei oktatás van a városban

Gyengeségek
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lehetőségek
Jelentős hazai és Európai Uniós pályázati
források
2. Kulturális Központ fejlesztése, klubélet
élénkítése
3. Térségi kulturális koordináció erősítése
4. Testvérvárosi kapcsolatok erősítése
5. Kávézó, mint közösségi tér
6. Családi programok (generációk találkozása)
7. Önkéntesek, civilek bevonása a
közösségépítésbe
8. Általános iskolában közösségfejlesztő
szakemberek foglalkoztatása,
9. Dánfoki szezonjelleg megszüntetése, éves
programok kidolgozása
10. Nemzetiségek bevonása, pl.: cigány tájház,
együttesek stb.

1.

Járási székhely szerepkör kihasználatlansága
Kulturális
Központ
és
Civilház
infrastruktúrájának állapota és eszközeik
elavultsága
Környező városok elszívó hatása
Kulturált szórakozóhelyek, lehetőségek hiánya
Közösségi tér hiánya
Kevés közösségfejlesztési program
Ifjúsági közösségi tér hiánya (klub)
Kompetenciafejlesztésre, képzésre alkalmas terek
hiánya, állapota.

Veszélyek
1.
2.
3.
4.
5.

Jogszabályi környezet folyamatos változása
Az országos szakmai rendszer átalakulása
A terület finanszírozása
Békéscsaba és Gyula nagyobb lehetőségeivel
kioltja a békési törekvéseket
Növekvő szegregáció, elszigetelődés

A város erősségét jelenti az együttműködő közművelődési intézményrendszer, a feladatok ellátásába bekapcsolódó civil szervezetek. A feladatellátást nehezíti az intézményrendszer infrastruktúrájának állapota
(Kulturális Központ és Civilház különösen), elavult eszközparkjuk, valamint a civil szervezetek eszközállományának hiányossága, elavultsága és a közösségi terek hiánya.
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Közszolgáltatások fókuszpont
Közszolgáltatások
Erősségek
Az
óvodák
megfelelően
kielégítik
a
szükségleteket
2. Az egészségügyi ellátó intézmények kiszolgálják
az igényeket
3. A közösségi művelődés és a sport területén
kielégítő számú intézmény működik
4. Alap és középfokú oktatás megfelelő
5. Felnőttképzés: Tisza Kálmán Szakképző Iskola
6. Gyermek és ifjúsági szolgáltatások elérhetők
7. Közművek kiépültek
8. Közigazgatási járási székhely Békés
9. Ügyfélszolgálatok jó működése
10. Közösségek szolgálatára ott a Civilház

1.

Gyengeségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lehetőségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felsőoktatás
betelepülése,
kihelyezett 1.
felsőoktatás, közösségi főiskola
2.
Kutatás és fejlesztés mezőgazdasági területen
3.
Új
szakirányú
képzések,
igényeknek
megfelelően
Gyógyvíz jobb kihasználása
Alternatív energiaforrások használata
Szociális háló erősítése hátrányos helyzetű
gyerekek számára
Civil szervezetek erősítése, megtartása, civil
szervezetek összefogásának erősítése
Intézményben élő fogyatékosok integrálása
(kávézó, egyéb közösségi terek)

Az óvodai a csoportszobák mérete nem megfelelő,
állaguk is erősen leromlott
A megyeszékhely elszívó hatása jelentős
A tanulók folyamatosan csökken
A városban nincs ifjúsági ernyőszervezet
Felsőfokú oktatási intézmény hiánya
Rövid az ügyfélfogadás ideje a szolgáltatóknál, csak
alapszolgáltatásokat biztosítanak
Általános forráshiány
Fogyatékos gyerekek nappali ellátása nem
megoldott
Oktatási intézmények kihasználtsága csökken

Veszélyek
A fenntartó gyakori változása
Fenntartó felé való kiszolgáltatottság
A
gyerekszám
csökkenésével
intézmények szűnnek meg.

oktatási

Békés városa közszolgáltatásokkal jól ellátott település. Veszélyt a jelentős forráshiány és a gyermekszám
csökkenése, a fiatalok elvándorlása jeleni. Lehetőséget a képzés, továbbképzés, szakképzés és ennek
megfelelően a közösségi főiskola indítása jelentene.
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Társadalom állapota
Társadalom állapota
Erősségek

Gyengeségek

A megyei átlagnál lassabb a népességfogyás
üteme
2. A többi megyei járásközponthoz képest az
öregségi index kedvezőbb a megyei átlagnál,
3. Sokoldalú, aktív civil élet, színes egyházi
élet: Római Katolikus, Református, Pünkösdi
Gyülekezet, Baptista Gyülekezet jó ökumenikus
együttműködése
4. Sport, mint nevelő eszköz és közösségépítés
5. Lokálpatriotizmus növelése
6. Kultúra közösségteremtő és építő hatása
7. Hajléktalan ellátás megoldott
8. Derűs Ház felnőtt fogyatékkal élők számára
9. Közbiztonság megfelelő „Békés a legbékésebb
város”

1.

Lehetőségek

Veszélyek

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Békés vonzereje nő, lakosság beköltözése
Lakhatási lehetőség kiépítése
Fiatalok
letelepedésének
ösztönzése
kedvező áru bérlakásokkal
Közmunkaprogram átalakítása,
Képzés és munkahely biztosítása az
alacsony képzettségűeknek
Generációs politika
Közösségi programokkal erősíteni a
családokat
A családi gyökerekhez való visszatérés
elősegítése
Önfenntartó város

A város népességvonzó és népességmegtartóképessége csökken
2. A fiatal, munkaképes korúak elvándorlása
megjelenik
3. Az öregségi index növekedése az utóbbi években
felgyorsult, a népesség elöregszik
4. A jövedelmi szint a megyei és országos átlaghoz
képest jelentősen elmarad, alacsony átlagbér
5. Alacsonyabb szintű kvalifikáltság, mint a megyei
vagy országos átlagok
6. Magas munkanélküliség
7. Generációs politika fiatalokkal nem megfelelő
8. Bérlakáshiány
9. Városrészek közötti gazdasági és társadalmi
különbségek
10. Lakhatás elvesztése, növekvő szegregáció
11. Ifjúsági szervezetek hiánya
1.

2.

3.
4.

A város jövedelmi viszonyai sem megyei, sem
országos összehasonlításban nem tekinthetők
kedvezőnek
Békés város lakossága képzettség, jövedelmi
viszonyok, gazdasági tevékenység mentén erősen
megosztott
Továbbra is csökkenő lakosságszám, elöregedő
település
Leszakadó népesség növekedése

A város társadalmi állapotára jellemző a folyamatosan csökkenő lakosságszám, a megtartó erőnek a
csökkenése. A városban a jövedelmi szint messze elmarad az országos átlagtól, mely tovább növeli az
elvándorlás mértékét. Lehetőséget a fiatalok visszavonzása jelenti, melyhez új generációs politika, családi
és közösségi programok szükségesek.

Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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Gazdaság helyzete fókuszpont
Gazdaság helyzete
Erősségek
A kulturális turizmus
A város gazdasági területeit bővíteni lehet
Jó a helyi mezőgazdasági és egyéb képzések, a
szakmunkásképzés
4. Jó a termőföld
5. Kerékpáros, vízi turizmus
6. Dánfoki Üdülőközpont
7. Helyi manufaktúrák
8. Lakosságot kiszolgáló kereskedelem
9. Helyi termékek értékesítésének piac
10. Speciális helyi termékek
11. Helyi értéktár megléte
12. Békési Kártya

1.
2.
3.

Gyengeségek
A város önálló vonzáskörzete kicsi
Kevés a magas hozzáadott értéket termelő nagy- és
közepes méretű vállalkozás
3. Minőségi szálláshely kevés van
4. Minőségi munkaerő hiánya, ill. elvándorlása
5. Békéscsaba elszívó hatása
6. Vállalkozói minta, kultúra-, tudáshiány
7. Öngondoskodás hiánya
8. Logisztikai problémák (út, vasút)
9. Megélhetés bizonytalan (mezőgazdaság)
10. Hagyományos kézműves mesterségek eltűnése
11. Elvándorlás miatt megszűnő szolgáltatások
12. Kisebb cégek összefogásának hiánya

1.
2.

Lehetőségek
Mezőgazdasági termelők szövetsége
Hely-specifikus termékkínálat bővülése
Helyi értékek azonosítása, térségi kulturális
attrakciófejlesztés,
A vidéki és ökoturizmus erősödése. Ökopark
Városmarketing erősítése
Kisebb feldolgozó üzemek (húsfeldolgozás)
„Ehető” város – helyi termelők bevonása
Agroturizmus fejlesztése
Helyi gyógy-, élményfürdő fejlesztése
Megfelelő hely – napelemek, szélerőművek
Kosárközösség
Kisgazdaságok erősítése
Hagyományos kismesterségek támogatása
Gasztrokultúra fejlesztése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Veszélyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Földrajzi kirekesztődés
Kitettség a globális gazdasági folyamatoknak
(gazdasági-pénzügyi válság)
Kedvezőtlen gazdasági folyamatok következtében
vállalkozások betelepülése elmarad
Gyenge K+F és innováció
Külföldi munkavállalás
Bürokrácia

Gazdasági szempontból Békés számos problémával küzd. A logisztikai problémák, az alacsony jövedelemszint, a minőségi munkaerő hiánya, a vállalkozások alacsony száma hatással vannak a település népességmegtartó képességére.

SWOT összegzése: a stratégia beavatkozási területeit/műveleteit, indokló, altámasztó tényezők
Erősségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Része a megye egyértelmű súlypontjának, a
Közép-Békési Település-együttesnek
Közigazgatási járási székhely Békés
Békés világörökség várományosa
Háromféle ökológiai szempontból értékes övezet
Vizek és hidak városa, virágos város
Kerékpárosbarát település
Jól kiépült a közművelődési intézményrendszer
Fesztiválok, kulturális rendezvények
Sportrendezvények
Közösségek szolgálata, Civilház
Sokoldalú, aktív civil élet, színes egyházi élet:
Sport, mint nevelő tevékenység és közösségépítés
Lokálpatriotizmus
Kultúra közösségteremtő és építő hatása
A kulturális turizmus
Helyi termékek értékesítésének piac
Speciális helyi termékek (lekváros papucs, pálinka,
kosár, kolbász)
gyógyvíz, gyógyfürdő, uszoda
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Gyengeségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A város népességvonzó és népességmegtartóképessége csökken
Szegregátumok környezetének állapota romlik
Kulturális Központ és Civilház infrastruktúrájának
állapota és eszközeik elavultsága
Kulturált szórakozóhelyek és kínálat, lehetőségek
hiánya
Közösségi terek hiánya
Kevés közösségfejlesztési program
Ifjúsági közösségi tér hiánya (Klub)
Ifjúsági szervezetek hiánya
Generációs politika a fiatalokkal nem megfelelő
Városban nem működik olyan szervezet, mely
ernyőszervezet funkciójára alkalmas lenne
A leghátrányosabb rétegek mobilitása az oktatás
területén is nagyon alacsony
Városrészek közötti gazdasági és társadalmi
különbségek
Hagyományos kézműves mesterségek eltűnése
Minőségi munkaerő hiánya, ill. elvándorlás
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Lehetőségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Élővíz csatorna rehabilitációja
További kerékpárutak építése a városban és
települések között
Gyógyvíz, gyógyfürdő, uszoda
Kulturális Főtér kialakítása
Önfenntartó város
Kulturális Központ fejlesztése, klubélet élénkítése
Környezetvédelem fejlesztése
Gyógyvíz többszempontú kihasználása
Testvérvárosi kapcsolatok erősítése
Családi programok (generációk találkozása)
Önkéntesek, civilek bevonása a közösségépítésbe
Dánfok, tovább fejlesztése
Gasztrokultúra fejlesztése
Nemzetiségek bevonása
Civil szervezetek erősítése, megtartása, civil
szervezetek összefogásának erősítése
Generációs politika
Közösségi programokkal erősíteni a családokat
Helyi értékek azonosítása, térségi kulturális
attrakciófejlesztés, az attrakciók összekapcsolása
Kisgazdaságok erősítése
Hagyományos kismesterségek támogatása
Helyi étkeztetésbe a helyi termelők bevonása

Helyi közösségi fejlesztési stratégia

Veszélyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott
területek
Település bel- és külterületén az ITS 11 különböző
fokú tájhasználati konfliktust nevesít
Békéscsaba és Gyula nagyobb lehetőségeivel
kioltja a békési törekvéseket
Növekvő szegregáció, elszigetelődés
Földrajzi kirekesztődés
Békés város lakossága képzettség, jövedelmi
viszonyok, gazdasági tevékenység mentén erősen
megosztott
Továbbra is csökkenő lakosságszám, elöregedő
település
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SWOT-2 mátrix
Belső tényezők elemzése

SWOT 2
elemzés

Lehetőségek

-

Gyengeségek

Aktív
stratégiát támogató elemek

Fejlesztést, változásorientált
stratégiát támogató elemek

Népességmegtartó erő növe- kedését elősegítő kulturális intézmények és programok,
tevékenységek fejlesztése
Helyi értékekre épülő közösségfejlesztés.
Hálózati együttműködés és
partneri kapcsolatok erősítése
Kockázatcsökkentő
stratégiát támogató elemek

Veszélyek

Külső tényezők elemzése

-

Erősségek

-

A járási székhely szerepkör megerősítése a
közművelődés koordinálásában.
A térségi kulturális attrakciók erősítése, ezáltal
a kulturális vonzerő növelése
Civil szervezetek és közösségek alakulásának
segítése, a működő szervezetek támogatása
A projektek és szervezetek fenntarthatóságának
segítése
Kulturális és közösségi gazdaságfejlesztés

Civil szervezetek megerősítésével a közösségi aktivitás növelése, és a hátrányos helyzetű lakosság
bevonása.
A kulturális terek kialakításával a fiatalok kulturált
szórakozási lehetőségeinek megteremtése
A felsőoktatási és szakképzési szerepkör kialakításának elősegítése.
Kulturális alapú innovációk fejlesztése
Elkerülő
stratégiát támogató elemek

-

A települési és kulturális marketing eszközök hatékony alkalmazása
A fiatalok számára közösségi terek és szolgáltatások kialakítása, ezzel erősítve a helyi identitást és
kohéziót
Családok helybentartását segítő közösségi és kulturális programok szolgáltatások fejlesztése
Hátrányos helyzetű lakosság bevonása, társadalmi befogadás erősítése

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása
A helyzetfeltárás fejezetben a megadott területek alapján feltárt helyzetkép, valamint a SWOT megalkotását követően, a város erősségei, gyengeségei és lehetőségei (fejlesztési területek), valamint a fennálló
veszélyek azonosításra kerültek, és így a SWOT mátrixban meghatározhatóvá váltak a fejlesztési stratégia fő irányvonalai.
A helyzetfeltárás és a SWOT mátrix alapján az alábbi stratégiai lépések váltak szükségessé:

OFFENZÍV STRATÉGIA
Népességmegtartó erő növekedését segítő kulturális intézmények és programok, tevékenységek fejlesztése a város közösségteremtő, helyi identitást és kohéziót segítő potenciáljának növelése érdekében. A
helyi természeti és épített, valamint kulturális értékekre épülő közösségfejlesztés megvalósítása, mely
szintén jelentősen erősíti a helyi népességmegtartó és vonzó erőt. Az intézmények, szervezetek közötti
hálózatosodás és a partnerségi együttműködés fejlesztése hosszú távon széles körben elérhető és minőségi szolgáltatásokat jelent.

FEJLESZTŐ STRATÉGIA
A civil szervezeteket segíteni kell abban, hogy színvonalas helyszínek, megfelelő eszközök biztosításával
a lakosság bevonódását és aktivitását javítsák, szolgáltatásaikat minél szélesebb körben biztosítsák és
ezáltal alapot teremtsenek saját megújulásuknak. A fiatal korosztály helyben tartását segíteni kell a kulturális terek kialakításával, kulturált és biztonságos szórakozási lehetőségek biztosításával, valamint ifjúsági
közösségek fejlesztésével. A hagyományokra és értékekre odafigyelve forrásokat kell helyezni a kulturális
alapú innovációk fejlesztésére (pl. közösségi iroda helyek, közösségi kávézó stb.). A város népességmeg-
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tartó erejét segíteni kell azzal, hogy a fiatalok számára helyben is elérhetővé váljanak felsőoktatási képzések, valamint az alacsonyan iskolázott réteg megfelelő, a helyben hiányzó szakmákban szerezhessen
szakképzettséget.

KOCKÁZATCSÖKKENTŐ STRATÉGIA
Békés városának lehetőséget jelent a járási székhely szerepkör megerősítése. A térségi kulturális attrakciók fejlesztésével pedig a kulturális programok iránt érdeklődők száma megnő, ezáltal a szolgáltatási
szektorban foglalkoztatottak száma növekszik, a vállalkozások megerősödnek, így növelik a helyi adó
bevételeket és csökkentve az önkormányzatra háruló terheket. Segíteni kell új, innovatív civil szervezetek
és közösségek alakítását, valamint a jelenleg működő szervezetek fennmaradását. Ezzel egyidőben segíteni kell a projektek fenntarthatóságát. A település népességmegtartó képességének javításához munkahelyek és magasabb jövedelmet, jobb megélhetést biztosító gazdaság szükséges. A kulturális és
közösségi gazdaságfejlesztés biztosíthatja mindezt.

VÉDEKEZŐ, ELKERÜLŐ STRATÉGIA
A települési és kulturális marketing eszközök hatékony alkalmazásával a földrajzi elszigeteltséget fel kell
oldani és az ebből való kitörés lehetőségét biztosítani. A fiatalok számára biztosított közösségi terek és
szolgáltatások erősítik a helyi identitást, segít kialakulni az ifjúsági közösségeknek, melyek hozzájárulnak
a település népességmegtartó erejéhez. A családok helybentartásához fontos a célzottan számukra biztosított szolgáltatások, programok biztosítása. A szegregáció és a települési konfliktusok megelőzése érdekében a hátrányos helyzetű lakosság bevonása, illetve befogadásuk érdekében társadalmi inklúziós
programok megvalósítása szükséges.

Fejlesztési szükségletek
Békés település helyzetfeltáró elemzése, majd az ezt követően lezajlott helyi közösségi helyzetfeltáró műhelymunka során, a település szereplőitől kapott információk alapján elkészült a város végleges SWOT
elemzése. Meghatározásra kerültek a település erősségei, gyengeségei, a kiaknázható lehetőséget nyújtó
tényezők, és a fejlődést gátló veszélyek.
A helyzetelemzés és a SWOT analízisek alapján a következő fejlesztési szükségletek kerültek beazonosításra:
SZ1 Infrastruktúra fejlesztési szükségletek
A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy Békés város számos kulturális és közszolgáltatási erősséggel rendelkezik, de ezek fejlődését, továbbfejlesztését megnehezítik a hiányosságok és gyengeségek
(GY 3,4,5,7). A város építészeti és természeti értékei révén világörökségi cím várományosa, ennek elérését gyengíti, a város középületeinek állapota, a leromló, szegregálódó városrészek képe, gazdasági helyzete. A város népességmegtartó erejét csökkenti a munkaképes korú, magasan képzett emberek
elvándorlása, fiatalok elvándorlása, a közösségi terek és szolgáltatások hiánya (GY 6,7, 9, 12). Az alábbi
szükségleteket azonosítottuk:
-

kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközök fejlesztése

-

kulturális főtér kialakítása

-

művelődési központ felújítása, eszközparkjának megújítása

-

szabadidős terek felújítása, újak kialakítása

-

ifjúsági közösségi tér kialakítása

SZ2 Eszközbeszerzés
A városban működő főbb kulturális intézmények, Civilház és közösségi terek állapotán és hiányosságokon
túl az eszközeik is elavultak. A szervezetek nem tudják feladataikat hatékonyan ellátni, szerepüket megfelelően betölteni, ha nem rendelkeznek megfelelő, korszerű eszközökkel (GY3, L15)
SZ3 Közösségi, kulturális, szabadidős és ifjúsági programok megvalósítása

Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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A város erősségét jelenti az együttműködő közművelődési intézményrendszer, a feladatok ellátásába bekapcsolódó civil szervezetek. Békés városának lehetőséget jelent a járási székhely szerepkör megerősítésére a térségi kulturális attrakciók, programok fejlesztése. A közösségi helyzetelemző műhelyen
megfogalmazásra került, hogy nincs a fiatalokat célzó megfelelő stratégia kialakítva, nem megfelelő a
fiatalokat érintő generációs politika. (GY9) Békés város népességmegtartó képessége szempontjából, valamint a fiatalok elvándorlásának visszaszorítása érdekében a fiatalok számára vonzóvá kell tenni a településen maradást. A fiatalok számára biztosított közösségi terek és szolgáltatások erősítik a helyi
identitást, segít kialakulni az ifjúsági közösségeknek, melyek hozzájárulnak a település népességmegtartó
erejéhez. A családok helybentartásához fontos a célzottan számukra biztosított szolgáltatások, programok
biztosítása. (GY 6,7,8,11, V3, V7). A város megtartó képességének erősítése érdekében szükségét látja
a helyi közösség a hagyományőrző, kulturális, ifjúsági és egyéb közösségi, közösségfejlesztési programok
megvalósítását. (L 6,10,15,17)
SZ4 Közösségi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek megvalósítása
Gazdasági szempontból Békés számos problémával küzd. A logisztikai problémák, az alacsony jövedelemszint, a minőségi munkaerő hiánya, a vállalkozások alacsony száma hatással vannak a település népességmegtartó képességére. Az elvándorlás következtében megszűnő szolgáltatások és a
hagyományos kézműves mesterségek eltűnése kedvezőtlenül hat a település gazdasági helyzetére. A
helyi értékek azonosítása után fejlesztési szükségletként megfogalmazható a térségi kulturális attrakciófejlesztés, az attrakciók összekapcsolása, valamint a hagyományos kismesterségek támogatását célzó
koncepció kidolgozása (GY 13,14). Összességében elmondható, hogy a település a gazdag kulturális
hagyományaiból eredő értékeket csak korlátozottan tudta kihasználni. Ennek egyik oka, hogy hiányzik az
az infrastruktúra és szolgáltatásrendszer, amely a helyi értékeket a XXI. századi elvárásoknak megfelelően teszi átélhetővé, másik oka a település jövedelmi, gazdasági, kulturális széttagoltsága (GY 12, V 6)

4 A stratégia jövőképe
Békés egy folyamatosan fejlődő, önellátó, öngondoskodó és önfenntartó település. Erős munkahelyteremtő és -megtartó képességgel rendelkezik. Élhető, emberléptékű, biztonságos, egyszerre békés és
nyüzsgő, proaktív kisváros, ahol a helyi értékek és hagyományok „szentek”.
Sportváros, családbarát település, melyet pezsgő kulturális és sportélet jellemez. A kulturális programok és szolgáltatások minden generációt, társadalmi réteget megszólítanak.
Vendégszerető városunkban élénk a turizmus. Békés határon túli gazdasági, diplomáciai és közösségi
kapcsolatai élők, kiterjedtek.
Az együttműködő és cselekvő közösségek a város fejlődésének motorjai. Polgársága kreatív, ambiciózus, nyitott, felkészült, jól tájékozott és tájékoztatott egyénekből és közösségekből épül fel.

5 A stratégia célhierarchiája
Jövőkép
Békés egy folyamatosan fejlődő, önellátó, öngondoskodó és önfenntartó település. Erős munkahelyteremtő és -megtartó képességgel rendelkezik. Élhető, emberléptékű, biztonságos, egyszerre békés és
nyüzsgő, proaktív kisváros, ahol a helyi értékek és hagyományok „szentek”.
Sportváros, családbarát település, melyet pezsgő kulturális és sportélet jellemez. A kulturális programok
és szolgáltatások minden generációt, társadalmi réteget megszólítanak.
Vendégszerető városunkban élénk a turizmus. Békés határon túli gazdasági, diplomáciai és közösségi
kapcsolatai élők, kiterjedtek.
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Az együttműködő és cselekvő közösségek a város fejlődésének motorjai. Polgársága kreatív, ambiciózus,
nyitott, felkészült, jól tájékozott és tájékoztatott egyénekből és közösségekből épül fel.
Erőforrásait, adottságait a település jól használja, gyarapítja, népszerűsíti. Széles skálán mozgó alap- és
középfokú oktatása rugalmasan igazodik az új kihívásokhoz, nyitott a felsőfokú oktatás és a munkaerőpiac
igényei felé. A szociális stabilitást biztosító intézményhálózata hatékony, kiterjedt, a cigányság integrációja
biztosított, a társadalmi inklúzió sikeresen megoldott.

Átfogó célok
A helyzetfeltárás, a közösségi tervezés, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján elkészített
SWOT, az ezekből levezethető fejlesztési szükségletek határozzák meg a HKFS átfogó céljait.
Átfogó célok
1.

A helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása

2.

A helyi társadalom megújítása

3.

A helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztés

A helyi közösség tervezési műhelyei és a stratégia összeállítása során arra törekedtünk, hogy valóban a
közösség tagjainak elképzelései, tervei, álmai kerüljenek bele. Ezen cél érdekében projektgyűjtő adatlapot
készítettünk és tervezési folyamat végén a közösség projektgyűjtésbe kezdett. A teljes tervezési folyamat
eredményeit figyelembe véve három specifikus cél került kijelölésre:

Specifikus célok

S1
S2
S3
S4

Átfogó
cél
1.
1.
3.
2.

Specifikus célok
Közösségi kapcsolatok városa
Kultúra és szabadidő
Megújuló gazdaság
Társadalmi integráció és inklúzió

A SPECIFIKUS CÉLOK INDOKLÁSA
Közösségi kapcsolatok városa
Kiemelten fontos Békés város fejlődése szempontjából a helyi társadalom összetartó ereje, az emberek
identitása. A településen élők elkötelezettek a helyi értékek megőrzésében és azok továbbadásában és
fontos számukra az elmaradottabb társadalmi rétegek felzárkóztatása. Ennek érdekében tűztük ki első
speciális célterületünket, mely a közösségi összetartozást, patriotizmust, identitást és a különböző együttműködéseket erősítő fejlesztéseket fogja össze.
A kultúra és szabadidő
Békés városát erős kulturális és sport hagyományok jellemzik, kiépült a kultúrával és sporttal kapcsolatos
intézményrendszere, és jelentős számban találhatóak meg civil szervezetek is ezen a területen. A közösségi tevékenységekre alkalmas terek ugyanakkor sok esetben elavultak. Jelen speciális célterület keretében célkitűzésünk a helyi társadalom minden rétegének és korosztályának megfelelő kulturális és
szabadidős szolgáltatások kialakítása, amely magába foglalja mind a meglévő, e célt szolgáló terek fejlesztését, mind a szolgáltatások palettájának bővítését is.
Megújuló gazdaság
A hagyományos vállalkozások fejlesztési szükségletein túl különös figyelmet kívánunk fordítani a start-up
vállalkozások, közösségi vállalkozások, szövetkezetek létrejöttére, fejlesztésére. Az ehhez szükséges
technikai-technológiai környezet, valamint képzések biztosítása elengedhetetlen a gazdaságfejlesztéshez.
Társadalmi integráció és inklúzió
Békés város lakossága képzettség, jövedelmi viszonyok, gazdasági tevékenység mentén erősen megosztott. A legnagyobb problémákat az elszegényedett társadalmi csoportok számának növekedése és a
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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kedvezőbb státuszú, fiatal, képzett réteg, az elit szűkülése jelenti. A város szegregátumai is komoly problémát jelentenek. Nő a mélyszegénységben élők aránya is. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szegénység
összekapcsolódik a roma etnikum relatíve magas arányával. A hátrányos helyzetű, mélyszegénységben
élő népesség integrációs képességének javítását és a többségi társadalom befogadó képességének növelését érzékenyítő képzésekkel, kulturális és közösségi programokkal lehet segíteni.

Sorszám

Műveletek
Melyik
specifikus
célhoz tartozik

Művelet

1.

2.

1.

Közösségi együttműködések és cselekvő közösségek támogatása
(ESZA)

X

2.

Hagyományokon és helyi értékeken alapuló fejlesztések támogatása
(ESZA)

X

3.

A társadalmi inklúzió elősegítése (ESZA)

4.

Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése (ERFA)

X

5.

Kulturális, szabadidős és közösségi célú rendezvények és programok
támogatása (ESZA)

X

6.

Turisztikai vonzerővel is bíró kulturális fejlesztések és ehhez kapcsolódó szabadidős tevékenységek támogatása (ERFA)

X

7.

Közösségi gazdasággal kapcsolatos fejlesztésekhez kapcsolódó programok (ESZA)

8.

Kulcsprojekt: Inspiráló nyitott tér (ERFA)

3.

4.

X
X

X
X

6 Cselekvési terv
6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása
1. BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KÖZÖSSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS CSELEKVŐ
KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt
2. Indoklás, alátámasztás:
A városban nagyszámú civil egyesület működik, ennek ellenére a civil társadalom aktivitása gyenge. A
civilek aktivizálását nehezíti, hogy gyenge a szervezetek közötti, és a szervezetek és a civilek közötti
információellátás, kapcsolódás, a civil szervezetek nem tudják jól bemutatni tevékenységégüket, ezáltal a
célcsoportjukat sem tudják jól elérni. A közösségi tervek és cselekvések források hiányában elmaradnak,
ezáltal nem valósulnak meg az új és innovatív gondolkodáson alapuló tevékenységek. A közösségi együttműködések és helyben lévő közösségek támogatásával növekszik a településen élők életminősége, a
művelet hozzájárul a település népességmegtartó szerepéhez.
3. Specifikus cél: Közösségi kapcsolatok városa
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyekben a megvalósítók a közösségi együttműködések bővítését tűzik ki célul, különös tekintettel, ha ezt innovatív módon valósítják meg. A művelet
hozzájárul a településen tevékenykedő civil szervezetek tevékenységeinek bővítéséhez, a szervezetek és
a városi intézmények közötti együttműködés erősítéséhez, a helyi közösség aktív részvételével létrehozott
értékek bővüléséhez. Támogatható a közösségi tevékenységekhez szükséges eszközök és berendezések beszerzése vagy bérlése, a szervezetek ehhez a beavatkozáshoz kapcsolódó bérköltsége, rendezvények, konferenciák és szakmai események szervezése, a létrejött eredmények bemutatása és gyűjtése,
kommunikációs és marketing tevékenység is.
Önállóan támogatható tevékenységek:
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közösségi együttműködést segítő tevékenységek, programok megvalósítása
közösségi tervezés vagy közösségi felmérés alapján készült kisközösségi cselekvési programok
megvalósítása
- a megjelenést és/vagy az együttműködést segítő konferenciák, rendezvények, szakmai események megvalósítása
- szervezeti kommunikáció és marketingtevékenységek megvalósítása
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek
10%-át meg nem haladó mértékben támogatható)
-

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió c. felhívás nyertes pályázói, konzorciumai programjai nem támogathatók, amennyiben nyertes pályázókról van szó, lehatárolás szükséges. Nem támogathatók azon
szervezetek, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap vagy Nemzeti Együttműködési Alap kulturális, közösségi,
ifjúsági és sporttevékenységek támogatására azonos tevékenységekre pályázatot nyertek.
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Békés területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű szervezet, amely: igazolhatóan legalább 2 éves tapasztalattal bír közösségfejlesztő és/vagy kulturális és/vagy ifjúsági és/vagy szabadidős és/vagy sporttevékenységek szervezése
terén.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Részletes költségterv benyújtása
- Kizárólag Békés város területén megvalósuló tevékenység támogatható
- A tervezett program célja a fenti felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább egyhez
kapcsolódjon
8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 25.000.000 Ft
- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 25.000.000 Ft
- Támogatott pályázatok várható száma 5 - 9 db
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max.5.000.000 Ft
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 25.000.000 Ft
10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 10.000.000 Ft, 2019-ben: 10.000.000 Ft, 2020-ban: 5.000.000 Ft
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. szeptember 1 – 2022. december 31.

2. BEAVATKOZÁSI

TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE:
ALAPULÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

HAGYOMÁNYOKON

ÉS HELYI ÉRTÉKEKEN

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt
2. Indoklás, alátámasztás:
Békés város lakossága a város építészeti örökségét éppúgy értéknek tartja, mint a városi és várost övező
jellegzetes kultúrtájat. Békés a hidak és a vizek városa, érték a háborítatlan természeti környezet, a vizek,
a kutak a zöldterületek gazdagsága. A jellegzetes környezetre épülő hagyományok megőrzését több egyesület segíti. A település nagy múltra visszatekintő jelentős kulturális programokkal rendelkezik. A helyzetelemzés rámutat arra, hogy a település népességmegtartó erejének növelése, a leszakadó rétegek
bevonása és a fiatalok helyben tartása érdekében sokkal több helyi identitást és kohéziót erősítő program
szükséges. A művelet a hagyományokon és helyi értékeken alapuló fejlesztések támogatásával erősíti a
helyi kulturális értékeket, újakat hoz létre, valamint erősíti a helyi közösség aktív részvételét és lokális
identitását.
3. Specifikus cél: Kultúra és szabadidő
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyekben a megvalósítók a hagyományok
ápolását és kultúra terjesztését tűzik ki célul, ezt akár innovatív újfajta módon.
Önállóan támogatható tevékenységek:
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A helyi értékek és hagyományok megismerését szolgáló programok, rendezvények, képzések,
táborok, kiállítások megvalósítása (helytörténet, helyi értéktár, népi kézműves mesterségek,
történelmi korok, stb)
- Helyi gyűjtemények alakítása és bemutathatóvá tétele
- A helyi értékeket és hagyományokat bemutató, ismeretterjesztő kiadványok kiadása, elektronikus felületen való megjelenítése
- Alkotó közösségek bemutatkozása, programjai
- Rendezvényszervezés
- A programok, akciók szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható
költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható)
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható)
- kommunikációs és marketing tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
- széleskörű tájékoztatás megvalósítása, hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása
-

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió c. felhívás nyertes pályázói, konzorciumai programjai nem támogathatók. Nem támogathatók azon szervezetek, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap vagy Nemzeti
Együttműködési Alap kulturális, közösségi, ifjúsági és sporttevékenységek támogatására azonos tevékenységekkel pályázatot nyertek.
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Békés területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű szervezet, amely: igazolhatóan legalább 2 éves tapasztalattal bír hagyományőrző,
helyi érték feltáró, gyűjtő, tevékenységek szervezése terén. A HACS munkaszervezete nem kedvezményezettje a helyi felhívásnak.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Részletes költségterv benyújtása
- Kizárólag Békés területén megvalósuló tevékenység támogatható
- A tervezett program célja a hagyományőrzés és értékek bemutatása legyen, amely történhet
innovatív, újszerű módon is
- A pályázatok járuljanak hozzá a helyi kulturális gazdaság fejlesztéséhez
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást és
a népesség megtartó erőt
8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 25.000.000 Ft
- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 25.000.000 Ft
- Támogatott pályázatok várható száma 5 - 9 db
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max. 5.000.000
Ft
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 25.000.000 Ft
10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 10.000.000 Ft, 2019-ben: 10.000.000 Ft, 2020-ban 5.000.000 Ft
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. szeptember 1 – 2022. december 31.

3. BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: A TÁRSADALMI INKLÚZIÓ ELŐSEGÍTÉSE
1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt
2. Indoklás, alátámasztás:
A nagyszámú egyesület és rendezvény ellenére sem megoldott a helyi társadalom aktív és folyamatos
részvétele a helyi folyamatok alakításába. A helyi közösségi elemzés fontos eleme volt az a meglátás,
hogy nagyobb mértékben kell bevonni a városban működő civileket, és generációkat összekapcsoló családi programokat kell indítani a városban. Ennek elsődleges célja, hogy a különböző kultúrájú vagy életkorú csoportok bemutathassák és megismerhessék egymás tevékenységét, értékeiket. Különösen nagy
kihívást jelent a város számára fiatalok aktivizálása és bevonása. A művelet a társadalmi inklúzió erősí-
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tésével a város közösségi életéből kimaradók előtt nyitja meg a közösségi részvétel élményének megtapasztalását, ezzel is erősítve a közösséget, az együvé tartozást és a helyi identitást és a népesség megtartó erőt.
3. Specifikus cél: Társadalmi integráció és inklúzió
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyekben a megvalósítók a közösségi részvétel lehetőségeinek bővítését tűzik ki célul a település lakói számára, különös tekintettel, ha ezt innovatív
módon valósítják meg. A művelet hozzájárul a kevésbé aktív generációk és népcsoportok szorosabb részvételéhez a település kulturális és közéleti életében, így egyes hátrányaik leküzdéséhez.
Önállóan támogatható tevékenységek:
- közösségi részvételt erősítő programok és rendezvények megvalósítása
- különböző közösségi és kulturális területen tevékenykedő szervezetek, csoportok, közösségek
közösségfejlesztő programjai
- közösségi tervezés, együttműködést segítő programok, események
- társadalmi integrációt és inklúziót segítő képzések, fejlesztő programok
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható)
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió c. felhívás nyertes pályázói, konzorciumai programjai nem támogathatók. Le kell határolni a programokat a TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósításától, melynek kedvezményezettje Békés Város Önkormányzata.
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Békés területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű szervezet, amely: igazolhatóan legalább 1 éves tapasztalattal bír társadalomfejlesztési, de különösen integrációt vagy inklúziót segítő tevékenységek terén. A HACS munkaszervezete
nem kedvezményezettje a helyi felhívásnak.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Részletes költségterv benyújtása
- Kizárólag Békés területén megvalósuló tevékenység támogatható
- A tervezett program célja a társadalmi együttműködés és/vagy az integráció és/vagy az
inklúzió legyen
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást
és a népesség megtartó erőt
8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 15.000.000 Ft
- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 15.000.000 Ft
- Támogatott pályázatok várható száma 3 - 5 db
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max.5.000.000
Ft
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 15.000.000 Ft
10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 8.000.000 Ft, 2019-ben: 7.000.000 Ft
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. szeptember 1 – 2021. december 31.
BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

4. A

MEGNEVEZÉSE:

KULTURÁLIS

ÉS

KÖZÖSSÉGI

TEREK

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt
2. Indoklás, alátámasztás:
Az aktív kulturális és közösségi részvételhez többek között elengedhetetlen a korszerű infrastruktúra megléte. A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyekben a helyi közösségépítő tevékenységhez, a közösségi részvétel és a társadalmi befogadás erősítéséhez, valamint a népi értékekhez,
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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hagyományokhoz, a helyi épített örökséghez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztést valósítanak meg. A művelet hozzájárul a település kulturális és közéleti életének fellendítéséhez.
3. Specifikus cél: Kultúra és szabadidő
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: a kulturális és közösségi részvétel
erősítését célzó közösségi terek bővítése, fejlesztése a hozzá kapcsolódó eszközök és berendezések
beszerzése.
Önállóan támogatható tevékenységek:
- közösségi terek kialakítása, felújítása
- játszótér kialakítása, felújítása
- szabadidős terek, nyitott közösségi terek kialakítása, meglévők felújítása, bővítése
- közösségi és kulturális célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, bővítése
- a közösségi terek felszerelése, eszközbeszerzés (bútorzat, irodatechnikai eszközök, IT eszközök, stb.)
A TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás 3.3. pontjában felsorolt „Nem támogatható tevékenységek” nem támogathatók helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus
célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család társadalmi
szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” és az 1.3
„Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által” elnevezésű
főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik.
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Békés városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű szervezet, mely:
- ingatlannal vagy igazoltan legalább 10 évre bérelt ingatlannal rendelkezik,
- igazolható tapasztalattal bír a kulturális programok és/vagy szabadidős és/vagy ifjúsági
és/vagy a közösségi fejlesztések, közösségfejlesztés terén.
A helyi felhívás keretében támogatásban részesülnek a közösségi tereket már működtető, illetve újak kialakítását célul tűző csoportok, közösségek és szervezetek, intézmények, különös tekintettel az újonnan
létrejövő innovatív kezdeményezéseket megvalósítók.
A beavatkozás végső célcsoportja a szervezetek szolgáltatásai által elért személyek.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Részletes költségterv benyújtása
- Kizárólag Békés területén megvalósuló tevékenység támogatható
- Kötelező építésügyi dokumentáció megléte
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást és
a népesség megtartó erőt
Az egy szervezet számára biztosított támogatás összegének, vagy az önkormányzat esetén a számára
biztosított összes támogatás arányának maximuma: 100 %
8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 52.921.857 Ft
- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 52.921.857 Ft
- Támogatott pályázatok várható száma 3 - 18 db
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max. 20.000.000
Ft
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 52.921.857 Ft
10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 52.921.857 Ft
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. szeptember – 2020. december 31.
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5. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS KÖZÖSSÉGI CÉLÚ
RENDEZVÉNYEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt
2. Indoklás, alátámasztás:
A város erőssége a közművelődési intézmények együttműködése, a sokszínű kulturális programok, rendezvények rendszeres megtartása. A helyzetelemzés rámutat arra, hogy a fiatalok, a leszakadó rétegek
bevonásához és a társadalom aktivizálásához sokkal nagyobb civil és közösségi erőforrásokra lenne
szükség. A város népességmegtartó erejének növelése, valamint a helyi identitás és kohézió érdekében,
valamint a helyzetelemzésben beazonosított veszélyek elkerülése érdekében szükséges a kulturális, közösségi és szabadős tevékenységek támogatása.
3 Specifikus cél: Kultúra és szabadidő
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyekben a megvalósítók a közösségi együttműködések bővítését és/vagy kulturális- és/vagy szabadidős- és/vagy sporttevékenységek megvalósítását tűzik ki célul, különösen, ha ezt innovatív módon valósítják meg. A művelet hozzájárul a településen
tevékenykedő civil és egyházi szervezetek tevékenységeinek bővítéséhez, a szervezetek és a városi intézmények közötti együttműködés erősítéséhez, a helyi közösség aktív részvételével létrehozott programok bővüléséhez.
Önállóan támogatható tevékenységek:
- kulturális programok és rendezvények megvalósítása
- a hasznos szabadidő eltöltésére irányuló programok
- különböző előadó-művészeti programok
- különböző közösségi és kulturális területen tevékenykedő szervezetek, csoportok, közösségek
közösségfejlesztő programjai
- alkotó közösségek programjai
- sportesemények, bemutatók, helyi versenyek
- a programokhoz kapcsolódó megbízási díjak
- kommunikációs és marketing tevékenység
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható)
Kötelezően megvalósítandó tevékenység: széleskörű tájékoztatás megvalósítása
Előnyt jelent az ifjúsági célcsoport bevonása, valamint a minél szélesebb körű, a hátrányos helyzetű embereket is bevonó programok megvalósítása.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió c. felhívás nyertes pályázói, konzorciumai programjai nem támogathatók, amennyiben nyertes pályázókról van szó, lehatárolás szükséges. Nem támogathatók azon
szervezetek, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap vagy Nemzeti Együttműködési Alap kulturális, közösségi,
ifjúsági és sporttevékenységek támogatására azonos tevékenységekre pályázatot nyertek.
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Békés városának területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű szervezet, amely: igazolhatóan legalább 2 éves tapasztalattal bíró kulturális és/vagy ifjúsági és/vagy szabadidős és/vagy sporttevékenységek szervezése terén. A HACS
munkaszervezete nem kedvezményezettje a helyi felhívásnak.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Részletes költségterv benyújtása
- Kizárólag Békés területén megvalósuló tevékenység támogatható
- A tervezett program célja a fenti felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább egyhez kapcsolódjon, amely történhet innovatív, újszerű módon is
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást
és a népesség megtartó erőt
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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Az egy szervezet számára biztosított támogatás összegének, vagy az önkormányzat esetén a számára
biztosított összes támogatás arányának maximuma: 100 %
8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 34.855.976 Ft
- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 34.855.976 Ft
- Támogatott pályázatok várható száma 7 - 12 db
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.00 Ft - max.5.000.000 Ft
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 34.855.976 Ft
10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 14.000.000 Ft, 2019-ben: 14.000.000 Ft, 2020-ban: 6.855.976 Ft
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. szeptember 1 – 2022. december 31.
BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: TURISZTIKAI VONZERŐVEL IS BÍRÓ
KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

6. A

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt
2. Indoklás, alátámasztás:
A helyi közösségi elemzés rámutat arra, hogy a város világörökség cím várományos, természeti és építészeti értékei turisztikai vonzerővel bírnak. A város építészeti értékei fontosak a település megtartó képességének és gazdasági fejlődésének szempontjából is. A természeti és épített örökség megőrzése
érdekében nagyobb mértékben kell bevonni a városban működő civileket. A szükségletek alapján a következő tevékenységek kerülnek támogatásra: kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése,
eszközök fejlesztése; kulturális főtér kialakítása; eszközparkjának megújítása, szabadidős terek felújítása,
újak kialakítása, ifjúsági közösségi terek kialakítása
3. Specifikus cél: Kultúra és szabadidő
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Önállóan támogatható tevékenységek:
- közösségi terek kialakítása, felújítása
- turisztikai vonzerővel is bíró közösségi terek felújítása
- játszótér kialakítása, felújítása
- szabadidős terek, nyitott közösségi terek kialakítása, meglévők felújítása, bővítése
- közösségi és kulturális célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, bővítése
- a közösségi terek felszerelése, eszközbeszerzés (bútorzat, irodatechnikai eszközök, IT eszközök, stb)
A TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás 3.3. pontjában felsorolt „Nem támogatható tevékenységek” nem támogathatók helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus
célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család társadalmi
szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” és az 1.3
„Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által” elnevezésű
főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik.
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
A felhívás keretében támogatásban részesülnek a helyi kulturális és közösségi tevékenységet célul tűző
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Békés városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű szervezet, mely:
- ingatlannal vagy igazoltan legalább 10 évre bérelt ingatlannal rendelkezik,
- köztér esetében engedéllyel rendelkezik,
- igazolható tapasztalattal bír a turisztikai és/vagy kulturális programok és/vagy szabadidős
és/vagy ifjúsági és/vagy a közösségi fejlesztések, közösségfejlesztés terén
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A helyi felhívás keretében támogatásban részesülnek a közösségi tereket már működtető, illetve újak kialakítását célul tűző csoportok, közösségek és szervezetek, intézmények.
A beavatkozás végső célcsoportja a szervezetek szolgáltatásai által elért személyek. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Részletes költségterv benyújtása
- Kizárólag Békés területén megvalósuló tevékenység támogatható
- A tervezett program célja a fenti felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább egyhez
kapcsolódjon, amely történhet innovatív, újszerű módon is
- Engedélyköteles beruházás esetén a kötelező építési dokumentáció benyújtása
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást és
a népesség megtartó erőt
Az egy szervezet számára biztosított támogatás összegének, vagy az önkormányzat esetén a számára
biztosított összes támogatás arányának maximuma: 100 %
8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 19.000.000 Ft
- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 19.000.000 Ft
- Támogatott pályázatok várható száma 4 - 7 db
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max.5.000.000 Ft
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 19.000.000 Ft
10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 19.000.000 Ft
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. szeptember 1 – 2020. december 31.
BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE:
FEJLESZTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

7. A

KÖZÖSSÉGI

GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt
2. Indoklás, alátámasztás:
A közösségi helyzetelemző műhely tapasztalatai azt mutatják, hogy a helyi gazdaság számos lehetősége
van. További fejlesztési lehetőségeket jelent a helyi pénz bevezetése, a kisvállalkozások támogatása, a
termelők bevonása az étkeztetésbe, a Békés Kártya kiterjesztése megyei szintre, valamint a hagyományos tevékenységekre épülő fejlesztés.
A művelet a közösségi gazdasággal kapcsolatos fejlesztések által egy hálózatba kapcsolja a közösségi
szereplőket. A helyi szolgáltatások és termelők felkészítése, összekapcsolása és mentorálása révén a
közösségi gazdaság erejét megsokszorozó szinergikus hatások jönnek létre, és megnövekszik az értékek
közösségen belüli forgási sebessége. A beavatkozás elsődleges hatása az aktív álláskeresők számának
csökkenése, de ezen túlmutat a közösség által előállított és helyben felhasznált értékek minőségi és
mennyiségi fejlődése is.
3. Specifikus cél: Megújuló gazdaság
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
A közösségi gazdaság fejlesztését szolgáló beavatkozások, valamint együttműködésen alapuló tapasztalatcserét, jó gyakorlatok megosztását, hálózatosodást célzó tevékenységek, melyek hozzájárulnak új innovatív szolgáltatások, termékek kialakításához, valamint a kulturális gazdaság fenntarthatóságához:
- A közösségi gazdaság fejlesztését szolgáló közösségi- és innovatív fejlesztési programok, aktivitások szervezése
- olyan termékek és szolgáltatások létrehozása, amelyek az innovativitást tükrözik, valamint,
amelyek a város hagyományaira, helyi értékekre épülnek
- vállalkozások, társadalmi vállalkozások létrejöttét támogató tevékenységek, valamint, innovatív
termékek és szolgáltatások létrejöttét támogató programok és tevékenységek szervezése
- a helyi termékek és szolgáltatások igénybevételét erősítő információs és infokommunikációs
tevékenységek
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-

új fejlesztések, módszertan, szemléletváltás, kompetenciafejlesztés érdekében megvalósuló
rendezvények, programok
együttműködéseket generáló és hálózatosodást segítő programok

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek mindkét komponens esetében:
-

a kulturális gazdaságfejlesztést célzó beavatkozásokhoz szükséges eszközbeszerzés a fejlesztés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben (kizárólag kisértékű eszközök beszerzése
lehetséges)

Kötelezően megvalósítandó tevékenység: esélyegyenlőségi csoportok tájékoztatása, bevonása
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus
célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család társadalmi
szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” és az 1.3
„Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által” elnevezésű
főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik.
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Békés városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű szervezet, amely:
- rendelkezik legalább 1 fő bejelentett munkavállalóval
- igazolhatóan tapasztalatokkal rendelkezik a kulturális gazdaság fejlesztését szolgáló közösségi- és innovatív fejlesztési programok, aktivitások megvalósításában
Az egy szervezet számára biztosított támogatás összegének, vagy az önkormányzat esetén a számára
biztosított összes támogatás arányának maximuma: 100 %
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A kiválasztási eljárás során előnyt élvez az a projekt, amely
- munkahelyteremtési céllal is rendelkezik
- megvalósításához önerő is rendelkezésre áll
- bevonja a hátrányos helyzetű és/vagy az ifjúsági célcsoportot
- hangsúlyt fektet a női esélyegyenlőség kérdésére
- innovatív
8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 33.477.358 Ft
- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 33.477.358 Ft
- Támogatott pályázatok várható száma 8 - 12 db
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max.8.000.000
Ft
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 33.477.358 Ft
10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 15.000.000 Ft, 2019-ben: 10.000.000 Ft, 2020-ban: 8.477.358 Ft,
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. szeptember 1 – 2022. december 31.

8. KULCSPROJEKT: INSPIRÁLÓ NYITOTT TÉR
1. Kulcsprojekt: Inspiráló nyitott tér – A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ infrastrukturális korszerűsítése, fejlesztése.
2. Indoklás, alátámasztás:
A Kulturális Központ megújításával szeretnénk egy olyan inspiráló közösségi teret kialakítani, amely segítő
hatással van a benne folyó közösségi munkára, ezzel segítve elő a társadalmi innováció megerősödését
és kiteljesedését. A kulturális központ 1992-ben lett átadva, a kor technológiai és építészeti munkakultúrájának minden problémájával. Pl. elavult, rossz hőszigetelésű, szellőztethetetlen ablakok, válaszfalajtók
kültéri ajtóként történő beépítése stb. Vagyis az intézmény építészeti térként betölti a közösségi tér funkciót, de épületgépészetileg, technológiailag erőteljesen elavult. Az intézmény közösségi terei a felszerelés
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(bútorzat, technológia stb.) szempontjából szegényes, kiüresedett. Vagyis a közösségi tér ma már épületgépészetileg, és a felszerelés tekintetében is elavult, nem közösséget bevonzó épület.
A kulturális központ épülete a belvároshoz közel helyezkedik el, közvetlen szomszédságában a Sportcsarnok, a Torony Rádió és a Reményhír Intézmény (Pünkösdi Egyház Országos Cigány Missziója) általános iskolája, valamint a város szlömösödött kerületének határán található. Így térszerkezeti
jellegzetessége, hogy egyszerre van közel a város központi tereihez és a szegregált lakókörnyezethez.
Így optimális esetben - a társadalmi innovációs tevékenységek által - híd szerepet tölthet be az elmaradott
rétegek felzárkóztatásában.
A békési kulturális központ a település és környéke központi közösségi tere. Itt koncentrálódnak a közösségi aktivitások eseményei, programjai. A CLLD fejlesztések központi szellemi bázisa az intézmény körül
alakult ki (konzorciumvezető szerep). Így a kulturális központ a társadalmi innovációs projektek- a társadalomfejlesztési törekvések központi helye, a partneri együttműködések motorja is egyben.
Mindezek alapján látható, hogy elengedhetetlenné vált a Kulturális Központ infrastrukturális korszerűsítése, fejlesztése.
3. Specifikus cél: Kultúra és szabadidő
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: Támogatható a közösségi terek
fejlesztéséhez, kialakításához és működtetéséhez szükséges eszközök és berendezések beszerzése
vagy bérlése, ingatlan átalakítások, felújítás, az ehhez a beavatkozáshoz kapcsolódó bérköltség, kommunikációs és marketing tevékenység. A TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás 3.3. pontjában felsorolt „Nem
támogatható tevékenységek” nem támogathatók helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási
tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson
belül az 1.2 „A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a
közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom
megerősítése által” elnevezésű főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik.
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A művelet keretében támogatásban részesül a Békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központ fejlesztése. A felhívás a város teljes területét érint, korosztályi megkötés
nélkül.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A kiválasztási eljárás során előnyt élvez az a projekt, amely
- munkahelyteremtési céllal is rendelkezik
- megvalósításához önerő is rendelkezésre áll
- bevonja a hátrányos helyzetű és/vagy az ifjúsági célcsoportot
- hangsúlyt fektet a női esélyegyenlőség kérdésére
- innovatív
8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 135.000.000 Ft
- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 135.000.000 Ft
- Támogatott pályázatok várható száma 1 db
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: max. 135.000.000 Ft
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 135.000.000
10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 135.000.000 Ft
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. szeptember 1 – 2020. december 31.
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A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek
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Specifikus
cél

Támogatható
tevékenységek

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

(legfeljebb 12 szó)

(legfeljebb 4-5 mondat)

(legfeljebb
mondat)

A városban nagyszámú
civil egyesület működik,
ennek ellenére a civil
társadalom
aktivitása
gyenge. A közösségi
tervek és cselekvések
források
hiányában
elmaradnak,
ezáltal
nem valósulnak meg az
új
és
innovatív
gondolkodáson alapuló
tevékenységek.

Közösségi
kapcsolatok
városa

A művelet keretében
azon
tevékenységek
támogathatók,
amelyekben
a
megvalósítók
a
hagyományok ápolását
és kultúra terjesztését
tűzik ki célul, ezt akár
innovatív újfajta módon.
A művelet hozzájárul
tevékenységeik
fejlesztéséhez,
a
meglévő
hagyományőrző
programjaik mellett újak
kidolgozásához
és
bemutatásához.

Közösségi
kapcsolatok
városa

Támogatható a közösségi
tevékenységekhez
szükséges eszközök és
berendezések
beszerzése vagy bérlése,
a szervezetek ehhez a
beavatkozáshoz
kapcsolódó bérköltsége,
rendezvények,
konferenciák és szakmai
események szervezése,
a létrejött eredmények
bemutatása és gyűjtése,
kommunikációs
és
marketing tevékenység
Támogatható a helyi
értékek és hagyományok
megismerését szolgáló
programok,
rendezvények, képzések,
táborok,
kiállítások
megvalósítása,
helyi
gyűjtemények alakítása
és bemutathatóvá tétele,
a helyi értékeket és
hagyományokat
bemutató
kiadványok
kiadása,
alkotó
közösségek
bemutatkozása,
programjai,
rendezvényszervezés, a
programok,
akciók
szervezéséhez
kapcsolódó
eszközbeszerzés

Megnevezés

Indoklás, alátámasztás

(legfeljebb 1-2
szó)
/
Kulcsprojekt
(K)
–
amennyiben
releváns

(legfeljebb 4-5 mondat)

Közösségi
együttműködé
sek
és
cselekvő
közösségek
támogatása

Hagyományok
on és helyi
értékeken
alapuló
fejlesztések
támogatása

Célcsoport

Forrás

(legfeljebb 1-2 szó)

(ezer Ft)

4-5-

Támogató
alap
(ERFA/
ESZA)

Tervezett
időintervall
um
(év, hónap)

TOP
5.3.1.,
intézkedés, NKA
és
NEA
pályázatok
azonos
programjaitól
való lehatárolás,
illetve kiegészítő
jelleg.

A
célcsoportból
pályázatot
nyújthat be Békés
területén
székhellyel,
telephellyel vagy
fiókteleppel
rendelkező
jogi
személyiségű
szervezet, amely
rendelkezik
a
felhívásban leírt
feltételekkel

25.000

ESZA

2018.
szeptembe
r – 2022.
december

TOP
5.3.1.,
intézkedés, NKA
és
NEA
pályázatok
azonos
programjaitól
való lehatárolás,
illetve kiegészítő
jelleg.

A
célcsoportból
pályázatot
nyújthat be Békés
területén
székhellyel,
telephellyel vagy
fiókteleppel
rendelkező
jogi
személyiségű
szervezet, amely
rendelkezik
a
felhívásban leírt
feltételekkel

25.000

ESZA

2018.
szeptembe
r – 2022.
december
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A társadalmi
inklúzió
elősegítése

A művelet keretében
azon tevékenységek
támogathatók,
amelyekben
a
megvalósítók
a
közösségi
részvétel
lehetőségeinek
bővítését tűzik ki célul
a
település
lakói
számára,
különös
tekintettel,
ha
ezt
innovatív
módon
valósítják
meg.
A
művelet hozzájárul a
kevésbé
aktív
generációk
és
népcsoportok
szorosabb
részvételéhez
a
település kulturális és
közéleti életében, így
egyes
hátrányaik
leküzdéséhez

Társadalmi
integráció
és inklúzió

Támogatható
közösségi
részvételt
erősítő programok és
rendezvények
megvalósítása;
különböző közösségi és
kulturális
területen
tevékenykedő
szervezetek, csoportok,
közösségek
közösségfejlesztő
programjai; közösségi
tervezés,
együttműködést segítő
programok, események;
-társadalmi integrációt
és
inklúziót
segítő
képzések,
fejlesztő
programok

TOP 5.3.1. és
TOP 5.2.1-15 től
való
lehatárolás és
kiegészítő
jelleg.

A
közösségi
részvételt,
a
társadalmi
befogadást
erősítő
csoportok,
közösségek és
szervezetek,
intézmények, az
általuk
elért
személyek

15.000

ESZA

2018.
szeptemb
er – 2021.
december

Kulturális és
közösségi
terek
infrastruktúra
fejlesztése

Az aktív kulturális és
közösségi részvételhez
elengedhetetlen
a
korszerű infrastruktúra
megléte. A művelet
keretében
azon
tevékenységek
támogathatók,
amelyekben a helyi
közösségépítő
tevékenységhez,
a
közösségi részvétel és
a társadalmi befogadás
erősítéséhez, valamint
a
népi
értékekhez,
hagyományokhoz,
a
helyi épített örökséghez
kapcsolódó

Kultúra
és
szabadidő

Támogatható a közösségi
terek
fejlesztéséhez,
kialakításához
és
működtetéséhez
szükséges eszközök és
berendezések
beszerzése vagy bérlése,
ingatlan
átalakítások,
kommunikációs
és
marketing tevékenység

EFOP 1.2 és 1.3
intézkedések

A
közösségi
tereket
már
működtető, illetve
újak kialakítását
célul
tűző
csoportok,
közösségek
és
szervezetek,
intézmények,
különös tekintettel
az
újonnan
létrejövő innovatív
kezdeményezése
ket megvalósítók.
A
beavatkozás
végső célcsoportja
a
szervezetek
szolgáltatásai által
elért személyek

52. 921, 857

ERFA

2018.
szeptembe
r – 2020.
december
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6.

50

Kulturális,
szabadidős
és közösségi
célú
rendezvények
és
programok
támogatása

A művelet keretében
azon tevékenységek
támogathatók,
amelyekben
a
megvalósítók
a
kulturális, szabadidős
és
közösségi
tevékenységek
bővítését
tűzik
ki
célul,
különös
tekintettel,
ha
ezt
innovatív
módon
valósítják
meg.
A
művelet hozzájárul a
település
hasznos
szabadidő
eltöltés
lehetőségeinek
a
bővítéséhez,
a
településen
élők
életminőségének
a
javításához, valamint
a helyi közösség aktív
részvételével
létrehozott
értékek
bővüléséhez

Kultúra és
szabadidő

Támogatható
a
kulturális és közösségi
célú
rendezvények
megtartásához
szükséges eszközök és
berendezések
beszerzése
vagy
bérlése, a szervezetek
ehhez
a
beavatkozáshoz
kapcsolódó
bérköltsége,
rendezvények,
konferenciák
és
szakmai
események
szervezése, a létrejött
eredmények
bemutatása
és
gyűjtése,
kommunikációs
és
marketing tevékenység

EFOP 1.2 és 1.3
intézkedések

A helyi kulturális,
szabadidős
és
közösségi
tevékenységet
célul
tűző
csoportok,
közösségek és
szervezetek,
intézmények, az
általuk
elért
személyek

34.855,976

ESZA

2018.
január
–
2022.
december

Turisztikai
vonzerővel is
bíró kulturális
fejlesztések és
ehhez
kapcsolódó
szabadidős
tevékenysége
k támogatása

A
város
építészeti
értékei
fontosak
a
település
megtartó
képességének
és
gazdasági fejlődésének
szempontjából is. A
természeti és épített
örökség
megőrzése
érdekében
nagyobb
mértékben kell bevonni
a városban működő
civileket. Kulturális főtér
kialakítása; eszközpark
megújítása, szabadidős
terek felújítása, újak
kialakítása,
ifjúsági

Kultúra
és
szabadidő

Támogatható a turisztikai
vonzerővel bíró kulturális,
közösségi és szabadidős
terek
kialakítása,
felújítása, bővítése, a
szükséges eszközök és
berendezések
beszerzése vagy bérlése,
a szervezetek ehhez a
beavatkozáshoz
kapcsolódó bérköltsége,
kommunikációs
és
marketing tevékenység

EFOP 1.2 és 1.3
intézkedések

A helyi turisztikai,
kulturális,
szabadidős
és
közösségi
tevékenységet
célul
tűző
csoportok,
közösségek
és
szervezetek,
intézmények, az
általuk
elért
személyek.

19.000

ERFA

2018.
szeptembe
r – 2020.
december
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8

Közösségi
gazdasággal
kapcsolatos
fejlesztésekhez
kapcsolódó
programok

A művelet keretében
azon tevékenységek
támogathatók,
amelyek keretében a
helyi
közösségi
gazdaság fejlesztést
tűzik ki célul, továbbá
bátorítják az innovatív
ötletek, megoldások
létrejöttét
és
megvalósítását.
A
művelet hozzájárul az
érintettek
kompetenciáinak
növelésén keresztül a
közösségi és egyéni
szintű
társadalmi
integráció
elősegítéséhez

Megújuló
gazdaság

Támogatható
a
közösségi
gazdaság
fejlesztéséhez
szükséges eszközök és
berendezések
beszerzése
vagy
bérlése, a szervezetek
ehhez
a
beavatkozáshoz
kapcsolódó
bérköltsége, képzések,
rendezvények,
konferenciák
és
szakmai
események
szervezése, a létrejött
eredmények
bemutatása
és
gyűjtése,
kommunikációs
és
marketing tevékenység

EFOP 1.2 és 1.3
intézkedések

A
helyi
közösségi
gazdaság
fejlesztését célul
kitűző csoportok,
közösségek és
szervezetek,
intézmények, az
általuk
elért
személyek

33.477,358

ESZA

2018.
január
–
2022.
december

Inspiráló
nyitott tér /
Kulcsprojekt

Kecskeméti
Gábor
Kulturális
Központ
infrastrukturális
korszerűsítése,
fejlesztése.

Kultúra
és
szabadidő

Támogatható a közösségi
terek
fejlesztéséhez,
kialakításához
és
működtetéséhez
szükséges eszközök és
berendezések
beszerzése vagy bérlése,
ingatlan átalakítások, a
szervezetek ehhez a
beavatkozáshoz
kapcsolódó bérköltsége,
rendezvények,
konferenciák és szakmai
események szervezése,
kommunikációs
és
marketing tevékenység

EFOP 1.2 és 1.3
intézkedések

A
közösségi
tereket
már
működtető, illetve
újak kialakítását
célul
tűző
csoportok,
közösségek
és
szervezetek,
intézmények.
A
beavatkozás
végső célcsoportja
a
szervezetek
szolgáltatásai által
elért személyek

135.000

ERFA

2018.
szeptembe
r – 2020.
december
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6.2 Együttműködések
A békési HACS a stratégájának megvalósításához nemzetközi és hazai együttműködéseket tervez. Hazai
együttműködések esetében, tekintettel arra, hogy a település környezetében található a Körösök Völgye
LEADER HACS, valamint várhatóan a megyében több CLLD HACS alakul (Gyula, Békéscsaba, Szarvas)
közös kezdeményezéseket érdemes indítani, kihasználva a térségi potenciált.
A HACS az alábbi specifikus célterületen kíván hazai és nemzetközi szervezetekkel, más LEADER és
CLLD akciócsoportokkal együttműködéseket kialakítani.
2. specifikus cél: A kultúra és szabadidő
Indoklás, alátámasztás:
Békés város kulturális életének fejlesztésében meghatározó szerepet tölt be a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ. A központ korszerűsítése és fejlesztése, a kulturális nyitott terek elérhetősége és bővítése
újabb lehetőségeket biztosít Békés város közösségeinek, fiataloknak és felnőtteknek, időseknek egyaránt
az önszerveződésre, programjaik megvalósítására, Békés város kulturális életének kiterjesztésére.
A kulturális élet kibontakoztatásában a hazai együttműködések mellett nagy szerepet tölt be a Békés város
testvérkapcsolatai a határon túli városokkal.
A város közösségi életének fejlesztéséhez, a Központ megújult szolgáltatási kapacitáshálójának bővítéséhez elengedhetetlen a hazai tapasztalatok mellett, a testvérvárosainknál megtalálható tapasztalatok, jó
gyakorlatok átvétele, a jó gyakorlatok kölcsönös megismerése, a Központ és a kisközösségek tapasztalatszerző találkozásainak megszervezése és lebonyolítása.
A tervezett nemzetközi együttműködés ugyanakkor tudatos tanulási folyamatot, nemzetközi tapasztalatszerzést és hosszú távú szemléletet képviselő építkezést jelent a stratégia megvalósítása során. A nemzetközi együttműködéssel a 2014-2020-as időszak utáni helyzetre is szeretnénk felkészülni. Ugyanis ez
jó alapot jelent a nemzetközi pályázati tevékenységhez, mivel az együttműködésben részt vevő városok
között megfelelő tapasztalatok, stabil partnerségek és referenciák jönnek létre. Ezek 2020-at követően
komoly versenyelőnyt jelenthetnek a közvetlen uniós források megszerzésében, amelyekkel lehetővé válhat a stratégia hosszú távú megvalósítása, eredményeinek fenntartása.
Helyzetfeltárásunk kulturális erőforrások része és a közösségi helyzetelemzés támasztják alá a tervezett
együttműködéseket. A békési Kulturális Központ a település és környéke központi közösségi tere. Itt koncentrálódnak a közösségi aktivitások eseményei, programjai. A CLLD fejlesztések központi szellemi bázisa az intézmény körül alakult ki (konzorciumvezető szerep). Így a Kulturális Központ a társadalmi
innovációs projektek- a társadalomfejlesztési törekvések központi helye, a partneri együttműködések motorja is egyben.
SWOT kapcsolódás: kulturális erőforrások rész
Az együttműködés tervezett tématerületei:
- a megújult szolgáltatási kapacitáshálójának bővítéséhez szükséges tapasztalatok megszerzése, közös programok kidolgozása ebből a célból
- a közösségi funkciót segítő programok, jó gyakorlatok kölcsönös megismerése és adaptációja
- az új funkciókat megerősítő civil szervezeti tapasztalatok megismerése és a tapasztalatok átadása,
- Kulturális Központ innovatív szerepe a közösségépítésben, a városi kulturális terület fejlesztésében
- nemzetközi tapasztalatszerzés, megfelelő tapasztalatok, stabil partnerségek és referenciák jöjjenek létre
Tervezett forrás: 10 millió Ft
A szükséges forrásigényt a kulcsprojekt keretében tervezett költségek fedezik, mely a helyi társadalmon
túlmutató, a járási szerepkört erősítő vonzerővel is bíró kulturális fejlesztések és ehhez kapcsolódó szabadidős tevékenységek támogatása célt erősíti.
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6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása

HACS
közgyűlés

Elnökség

Helyi Bíráló
Bizottság (HBB)

Felügyelő
Bizottság

Értékelő
Bizottság

Munkaszervezet

6.3.1 A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő
tevékenységi körök
A Híd a Madzagosok Között Helyi Közösség 2016. május 27-én jött létre, konzorciumi formában. A
konzorciumnak jelenleg 19 tagja van.
A Helyi Közösség megalapításának célja, hogy a partnerség elvének érvényesítése mentén, a helyi
közösségfejlesztési stratégia kidolgozásával és annak megvalósításával hozzájáruljon a jövőképben megfogalmazott célok eléréséhez.

6.3.2 A HACS alapító tagjai
HACS elnöke: Kálmán Tibor
HACS alapító tagjai (konzorciumi tagok)

Tagok képviselői

Szféra

1.

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központ

Koszecz Sándor

közszféra

2.

Békés Város Önkormányzata

Kálmán Tibor, alpolgármester

közszféra

3.

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Erdősné Sági Mária,
igazgató

Közszféra

4.

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum

Sápiné Turcsányi Ildikó, igazgató

Közszféra

5.

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

Kádasné Öreg Julianna, igazgató

közszféra

6.

Békési Civil Szervezetek Egyesülete

Kovács András, titkár

civil

7.

Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület

Túri Andrea, titkár

civil

8.

Fenntartható Térségért Alapítvány

Gyebnár Péter,
egyesületi elnök

civil

9.

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület

Miklós Lajos, egyesületi elnök

civil
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10.

Szent Lázár Alapítvány

Kovács Ildikó, elnök

civil

11.

Hétkrajcár Egyesület

Nagyné Hidvégi Mária

civil

12.

Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület

Balog Gáborné

civil

13.

Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Moldován Garas
Helga, mb. igazgató

civil

14.

Békés-Manufaktúra Nonprofit Kft.

Szőlősi Ferencné

civil

15.

Prorok Mihály E.V.

Prorok Mihály

gazdasági

16.

HealTech Elecronics Kft.

Budai Zoltán

gazdasági

17.

Vad Péter Sándor E.V.

Vad Péter Sándor

gazdasági

18.

Kima Pál és Társa Kft.

Kima Pálné

gazdasági

19.

Szentháromság Plébánia

Nagy József esperes, plébános

gazdasági

6.3.3 A HACS szervei
Közgyűlés, Elnökség, Munkaszervezet, Helyi Bíráló Bizottság, valamint a Közgyűlés által létrehozható
további, tanácsadói jogkörrel rendelkező szervek.

KÖZGYŰLÉS:
A közgyűlés tagja a HACS minden tagja. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.
A Híd a Madzagosok Között Helyi Közösségnek jelenleg 19 tagja van, melyből 5 a közszférához, 6 az
üzleti és 9 tag a civil szférához tartozik. A HACS tagság összetételében ennek megfelelően egyik szféra
és érdekcsoport sem rendelkezik a szavazati jogok 49%-ot meghaladó hányadával, mely arányok betartására a jövőben is különös figyelmet fordítunk. A HACS-nak a rendes tagok mellett lehetnek együttműködő tagjai is, amelyek szavazati joggal nem, de tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűléseken.
A HACS Közgyűlése egyhangú döntéssel felveszi tagjai közé a legalább két tag ajánlásával rendelkező
csatlakozni kívánó jogi személyiséggel rendelkező szervezetet, amely megfelel a pályázati felhívásban
foglalt előírásoknak és nem áll a kizáró okok hatálya alatt, valamint felvételével egyik szféra tagsága sem
haladja meg a 49%-ot.
A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele
jelen van. Az ülést az elnök hívja össze. Köteles az ülést 15 napon belül összehívni, ha a tagok legalább
1/3-a azt írásban kezdeményezi.
A Közgyűlés feladatai:
-

A HACS konzorciumi megállapodásának elfogadása vagy módosítása
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadása
Tisztségviselők megválasztása
A HACS képviseletére jogosult Elnök megválasztása
A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
Helyi Közösségfejlesztési Stratégia elfogadása, módosítása
Éves munkaterv elfogadása
Éves költségvetés és beszámolók elfogadása
Munka- és tematikus csoportok létrehozása, tagjaik megválasztása
A pályázati felhívások megjelentetéséről való döntés
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ELNÖKSÉG:
Az elnökség a HACS operatív irányító testülete. A Közgyűlés választja meg a HACS tagjaiból. Az elnökség 3 tagú, amelyben minden szférát 1-1 fő képvisel. Az elnökség akkor határozatképes, ha minden
tagja jelen van. Határozatait konszenzussal hozza meg. A szervezetet az Elnök képviseli. Az Elnök maga
helyett elnökhelyettest jelölhet ki.
Az elnökség tagjai kötelesek részt venni a közgyűlésen.
Az elnök tanácskozási joggal további személyeket hívhat meg állandó, vagy eseti jelleggel az Elnökség
üléseire.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a HACS-csal kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség felel a
közgyűlés által, számára delegált ügyekért. Az elnökség feladata első sorban az operatív irányítás, a
HKFS megvalósulásának figyelemmel kísérése, illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. Az elnökség feladata a munkaszervezet munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Feladata a Közgyűlés
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében javaslatok megfogalmazása, és a meghozott döntések végrehajtásának felügyelete.

HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjait és póttagjait a közgyűlés választja meg és hagyja jóvá. A HBB
tagjaira vonatkozó főbb előírások:
HBB-ban biztosított legyen a három érdekszféra képviselete
HBB tagjait 50%-ban állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják
1 személy 1 szférát képviselhet
A bizottság 5 tagból fog állni. A bizottság feladata a HKFS végrehajtásához kapcsolódóan a
projektkiválasztási és döntéshozatali eljárásban a döntéshozatali funkció ellátása. Az általa támogatásra
javasolt projekteket a HACS az Irányító Hatóságnak továbbítja jogosultsági ellenőrzésre.
-

A projektkiválasztás során a HBB – a munkaszervezet segítségével – formailag, majd tartalmilag értékeli a pályázatokat, a felhívásban meghatározott pontozásos, szakmai szempontok alapján, összhangban
a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet rendelkezéseivel.
A Helyi Bíráló Bizottság esetében kimagaslóan fontos a kiválasztás alapvető szabályait betartani, melyek a következők:
-

Egyenlő bánásmód, melynek alapján részlehajlás nélkül ugyanolyan szempontok szerint bírálják el adott konstrukción belül minden projektet.

-

Esélyegyenlőség: A bírálat során megkülönböztetés nélkül történik a projektek bírálata, független attól, hogy milyen társadalmi vagy vallási csoportot, területet, stb. képvisel adott pályázó.
Csak olyan projekt támogatható, amely nem sérti az esélyegyenlőséget és nem ellentétes a
fenntartható fejlődés elveivel.

-

Összeférhetetlenség: A döntéshozatalban nem vehet részt, aki a pályázat kidolgozásában
részt vett, vagy képviselője/munkavállalója annak a szervezetnek, amely az adott támogatási
kérelmet benyújtotta. Nem vehet részt a döntéshozatalban továbbá, aki a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet 39.§ (1) bekezdése alapján érintett! A döntéshozatal során a HBB tagja helyett a
póttag vesz részt a döntéshozatalban.
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MUNKASZERVEZET:
A munkaszervezet a HACS ügyviteli szervezete, a konzorcium tevékenységét segítő iroda. A munkaszervezet a HKFS megvalósításához szükséges koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs feladatokat (igazgatási, pénzügyi, közösségszervezési, animációs, kommunikációs, továbbá menedzsment és
program-monitoring) látja el.
A Híd a Madzagosok Között Helyi Közösség munkaszervezete: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központon belül létrehozandó önálló szervezeti egység (későbbiekben
SZMSZ-ben kerül szabályozásra), melynek vezetője független lesz a munkaszervezet képviseletét ellátó
személytől.
Munkaszervezet feladatai:
- A HKFS megvalósításával összefüggő koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs feladatok
- Helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése
- Projektfejlesztési tevékenység: ügyfélszolgálati iroda működtetése, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment (a beérkező projektötletek esetében szakértői tanácsadás a fenntartási időszak végéig)
- HBB tevékenységét segítő technikai, adminisztratív és szakmai háttér biztosítása
- HBB döntés előkészítés
- Kapcsolattartás a Program irányító hatóságával, továbbá más szakmai partnerekkel
- Monitoring és értékelési tevékenységhez szükséges adatgyűjtés
- Konzorcium működésének segítése, a konzorcium tájékoztatása a HKFS végrehajtásáról, szükség
esetén javaslattétel a HKFS módosítására
- Együttműködési projektek előkészítésében és lebonyolításában történő közreműködés
- Szakmai és pénzügyi beszámolók összeállítása
A munkaszervezetet munkaszervezet vezető irányítja, feladatai:
- A munkaszervezeti iroda képviselete, szakmai és operatív irányítása
- Kapcsolattartás a konzorcium tagjaival, a Programirányító hatóságával és más szakmai szervezetekkel
- Beszámolás a konzorcium vezetőségének a működésről és a HKFS végrehajtásáról
- Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezet dolgozói felett
Összeférhetetlenségi szabályok: A munkaszervezet tagja nem lehet HACS-ban tagsággal rendelkező
szervezet képviselője. A munkaszervezetnek nincs döntési jogköre a projektek kiválasztásával kapcsolatban. A döntés előkészítésben nem vehet részt a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet 39.§ (1) bekezdése
alapján érintett dolgozó.
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6.3.4 A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok bemutatása
Felhívás megjelentetése:

Projekt kiválasztás:

A projekt kiválasztására vonatkozó előírások:
-

Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tesz javaslatot a támogatandó projektekre. A HBB a stra-

tégiában lefektetett kiválasztási kritériumok és alapelvek, illetve az azok alapján kidolgozott értékelési
szempontok alapján dönthet.
-

Kiválasztás szabályai nyilvánosak és átláthatóak.
Projektek illeszkedjenek a HKFS stratégiához.
Megkülönböztetéstől mentes, a szabályoknak és kritériumoknak megfelelő kiválasztási eljárás.

6.3.5 6.3.5. A HKFS fizikai feltételeinek bemutatása:
A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ teljes mértékben biztosítja a munkaszervezet feladatai ellátáshoz szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételeket. Biztosított
az irodahelyiség a szükséges informatikai és irodai eszközökkel, valamint biztosított az ügyfelek fogadására szolgáló tárgyalóhelyiség.
Címe:
-

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ székhelye: Békés Jantyik M. u. 23-25.

-

A kedvezményezett Kecskeméti Gábor Kulturális Központ székhelye a beruházás miatt ideiglenesen alkalmatlanná válik a feladatok elvégzésére (kulcsprojket beruházás), ezért a fenntartó
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Békés Város Önkormányzata által biztosított helyszínen szükséges a munkaszervezet elhelyezése és az ügyfélszolgálat működtetése, amely Békés, Hőzső u. 4. szám alatt található Civil
Ház.
Az intézmény Békésen, az akcióterület közigazgatási, oktatási, közlekedési központjának frekventált,
jól megközelíthető található, a művelődési háznak is helyet adó önkormányzati épületben. Az iroda bútorozott, szélessávú internet hozzáféréssel, vezetékes telefon-vonallal, faxszal felszerelt.

6.3.6. A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás bemutatása az
elvégzendő feladatok tükrében
A feladatok megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen a hozzáértő szakmai tapasztalat. Figyelembe
véve a korlátos pénzügyi forrásokat (a támogatási összeg 15%-a fordítható működési és animációs költségekre) 1 fő munkaszervezet vezetővel, 1 fő projektmenedzserrel és 1 fő pénzügyi projektasszisztenssel
számolunk.
A munkaszervezet vezető esetében az elvárás a felsőfokú végzettség, minimum 8 éves munkatapasztalat, amelyből 4 év kapcsolódjon uniós projektkezeléshez. Előnyt jelent HACS munkaszervezet vezetésben, nemzetközi és hazai együttműködésekben szerzett tapasztalat.
Projekt menedzser rendelkezzen 4 éves munkatapasztalattal és ezen belül 3 év kapcsolódjon uniós
pályázatok kezeléséhez.
A pénzügyi projektasszisztens rendelkezzen legalább 3 éves, pénzügyi területen szerzett tapasztalattal, valamint legyen tapasztalata európai uniós projektek elszámolási feladatainak elvégzésében.

6.4 Kommunikációs terv
A Híd a Madzagosok Között Helyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése és megvalósítási ideje alatt nagy hangsúlyt fektet a lakosság és a lehetséges pályázók tájékoztatásra, aktuális
információkat nyújt a tervezés folyamatáról, pályázati lehetőségekről, eredményekről.

A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG CÉLJA:
A kommunikációs tevékenység az előírásoknak a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiben foglaltaknak megfelelően kerül végrehajtásra. A projektre érvényes kommunikációs tevékenységeket is megvalósítjuk az Arculati kézikönyv előírásainak megfelelően.
Tevékenységünk alapvető célja, hogy kommunikációs eszközökkel biztosítsuk a projektnek, illetve a projekt eredményeinek nyilvánosságát. Emellett feladata, hogy a különböző pályázati felhívásokkal kapcsolatos információk minden potenciális projektgazdához eljussanak.
A program az érintettek minél szélesebb körének bevonásával történik, a párbeszéd rendszeresen szervezett fórumokon keresztül zajlik, kialakítva az elköteleződést a projekt iránt. A program során kialakított
és tovább fejlesztett kommunikációs és információs csatornák a program befejezését követően is rendelkezésre állnak majd.
A kommunikációs eszközök kiválasztásakor törekszünk arra, hogy alkalmazásuk során egyértelműen lehatárolható legyen a célcsoport számára, hogy mik az adott időszakig elért eredményeink, mik a célkitűzések, valamint fontos, hogy megfelelő módon terjesszük az információkat.

A CÉLCSOPORTOK ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁSA
A célcsoport meghatározásánál beszélhetünk belső és külső célcsoportoktól. Belső célcsoportként definiáljuk a HACS tagjait, valamint a potenciális pályázók körét. Külső célcsoport a széleskörű nyilvánosság.
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Célcsoport

Kommunikációs eszközök

Potenciális pályázók köre

elektronikus levélben a HACS tagoknak, valamint e-hírlevél formájában a honlapon regisztrálóknak
HACS honlapján
pályázói tájékoztató fórumokon
helyi nyomtatott és elektronikus sajtón keresztül
HACS honlapján
HACS facebook oldalán
önkormányzat honlapján (www.bekes.hu)
tájékoztató fórumokon
hirdetőtáblákon

Széleskörű nyilvánosság

Fontos a megfelelő kommunikációs csatorna működtetése, hiszen az adott településeken helyi szintű információ átadáson, napilapon, interneten, kábel TV-n keresztül szinte minden házhoz eljut a közvetített
információ. Az időszakosan megjelenő tájékoztatók, ismertetők, beszámolók megjelenésének gyakorisága az aktuális információk tartalmától és mennyiségétől függ.
Nyilvános fórumok:
A HACS Munkaszervezete a helyi felhívás megjelentetésekor tart legalább egy tájékoztató fórumot a potenciális pályázóknak. Emellett a munkaszervezet tart egy fórumot évente, hogy munkájáról beszámoljon,
az eredményekről tudósítsa a város lakosságát.
Önálló weboldal működtetése
Elengedhetetlen egy HACS weblap működtetése, melyen az összes aktuális információ elérhető (rövid
bemutatkozás, stratégia, hírek, eseménynaptár, fórum, elérhetőségek). A weboldal létrehozása a HACS
megalakulását követően válik esedékessé. A HACS kihasználja a közösségi média adta előnyöket is, így
önálló Facebook oldalt hoz létre, ahol tájékoztatja az érdeklődőket az eseményekről, vagy a sikeres projektekről.
DOKUMENTUMAIHOZ ÉS A HACS-RÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
LEHETŐSÉGEINEK BEMUTATÁSA, VISSZACSATOLÁSI LEHETŐSÉGEK, EZEK KEZELÉSÉNEK ÉS
DOKUMENTÁCIÓJÁNAK MÓDJA

A HACS

A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz
- a HACS honlapján
- a HACS facebook oldalán
- a HACS Munkaszervezetének ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben lehet hozzájutni
Az ügyfélszolgálaton személyesen, elektronikusan pedig egy központi e-mail címen lehet javaslatokat,
észrevételeket tenni bárki által. A munkaszervezet minden beérkezett javaslatot regisztrál, szükség szerint
megválaszolja és a jövőbeni eseményeknél, felhívásoknál, tevékenységeknél ezeket felhasználja. Stratégiai jelentőségű javaslatokat a megfelelő formában az Elnökség elé terjeszti.

A KOMMUNIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI KÖRÖK ÉS A HUMÁN KAPACITÁS BEMUTATÁSA
A kommunikációs tevékenység megszervezése a munkaszervezet vezetőjének feladata. A munkaszervezet vezetője a kommunikáció adminisztratív feladatait a munkaszervezet tagjaival együtt látja el.

A HKFS-SEL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÜTEMTERVE
A HACS honlapján hírek, közlemények elhelyezése:
- aktualitásnak megfelelően, de legalább havonta egy alkalommal.
A HACS facebook oldalán hírek, közlemények elhelyezése
- folyamatos, aktualitásnak megfelelően
A város honlapján, hirdetőtábláján hírek, közlemények elhelyezése
- aktualitásnak megfelelően, legalább havonta egy alkalommal.
A helyi kábeltelevízió szolgáltatásán hírek, közlemények elhelyezése
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
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- aktualitásnak megfelelően, legalább havonta egy alkalommal.
Projektgeneráló találkozó
- Két alkalommal az időszak alatt
E-mail kampány
- aktualitásnak megfelelően, különösen a pályázati felhívások megjelenése során

PÉNZÜGYI TERV:
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladataira 321.118 Ft-ot terveztünk, a KTK 2020 és „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső határa” című dokumentumok alapján.
A marketing és animációs tevékenységekre, amely magában foglalja „a potenciális kedvezményezettek
szükséges felkészítését a sikeres megvalósítás érdekében” tevékenységet is, összesen 3.216.591 Ft-ot
terveztünk a megvalósítás teljes időszakára nézve. Ezen költségek fele a támogatási időszak elején fog
felmerülni.

6.5 Monitoring és értékelési terv
A HACS az alábbiak szerint monitorozza és értékeli a kitűzött stratégia megvalósítását.
A HKFS megvalósítása folyamán elért eredmények számszerűsítésére és a keletkező adatok összegyűjtésére a monitoring és értékelési tevékenység a legalkalmasabb eszköz. Ellenőrzés nélkül hosszú távú
céljaink elérhetetlennek bizonyulnának. Az értékelések alapján képesek vagyunk meghatározni új feladatokat, valamint a már végrehajtás alatt lévő tevékenységekben korrekciót hajthatunk végre.
A HACS folyamatos, folyamatba épített monitoring tevékenységet végez. A monitoring jelen esetben a
meghatározott célok teljesülésének vizsgálatát jelenti. Célja az időszerű és rövid és hosszútávon egyaránt
használható információk közlése a HACS közgyűlése, illetve az IH felé arról, hogy a projektek a kitűzött
céloknak megfelelően haladnak-e. Sikertelenség esetén feltárja annak okait, korrekciót lépéseket ajánl.
Emellett a HACS a stratégia megvalósítása során legalább egy alkalommal értékelést tervez. Ez optimális
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esetben a megvalósítási időszak félidejénél történik meg. Az értékelés eredményétől függően szükségessé válhat a HKFS felülvizsgálata és módosítása.
A monitoring során a HACS munkaszervezete szerzi be az adatokat a projektgazdáktól. A helyi felhívásokban az akciócsoport több, e feladathoz kapcsolódó kötelezettséget is elvár a térségi pályázóktól:
- Minden pályázónak nevesítenie kell a pályázatában azt, hogy az intézkedéshez kapcsolódó
eredményindikátorhoz kapcsolódóan mekkora értéket vállal a projekt keretében, továbbá be
kell mutatnia, hogy ezt az értéket a megvalósítás során illetve a megvalósítást követően milyen
módon fogja dokumentálni, igazolni. Az indikátorokat az akciócsoport határozza meg, a TOP
CLLD felhívásban foglaltak és jelen HKFS-ben vállaltak alapján.
- Elvárás a nyertes pályázóval szemben, hogy a megvalósult projektjéről rendszeresen beszámoljon az akciócsoport részére és tájékoztatást nyújtson a vállalt indikátorok teljesítéséről.
Az indikátorok definiálása a célok meghatározásánál és a művelet leírásoknál megtörtént. Az adatok forrását, a begyűjtés módját és gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza mutatónként:

S.sz.

Indikátor neve

Adat forrása és a Begyűjtés módja

Begyűjtés gyakorisága

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2)

Projektgazda előrehaladási
jelentése, munkaszervezet
ellenőrzése

évente

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek (m2)

Projektgazda előrehaladási
jelentése, munkaszervezet
ellenőrzése

évente

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési
stratégiával érintett települések lakosságszáma (fő)

KSH adatok

évente

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS
keretében tervezett és végrehajtott programok
száma (db)

HACS szintű előrehaladási
jelentés

évente

A HFS végrehajtás keretében megújított közösségi
tereket rendszeresen igénybe vevő lakosság aránya

Központi
módszer-tannal
előre megállapított gyűjtés
alapján

évente

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való lakossági elégedettség

Központi
módszer-tannal
előre megállapított gyűjtés
alapján

évente

Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest

Irányító Hatóság által biztosított módszertan alapján

évente

„ESZA indikátorok”1

Projektgazda által összesített, résztvevői nyilatkozatok

évente

A monitoring tevékenység során szerzett adatok alapján a munkaszervezet évente beszámol az Elnökségnek, a Közgyűlésnek, valamint a Helyi Bíráló Bizottságnak a Stratégia előrehaladásáról
A munkaszervezet segítségével a HACS értékeli a saját tevékenységét is. A monitoring és értékelő
tevékenység elválaszthatatlan része a HACS saját tevékenységének elemzése a felhasznált működési és
fejlesztési források, és a monitoring eredmények összevetésével. A jelentés tartalmazza azt a szakmai
beszámolót, amely kitér a HACS saját pénzügyi és humán erőforrásainak elemzésére is.
Az elért eredményekről szóló szakmai beszámolót minden évben a pénzügyi beszámoló elfogadásával
egyidőben a Közgyűlés hagyja jóvá. Emellett a HACS minden év november 30-ig éves előrehaladási
jelentést tesz az Irányító Hatóság felé, egészen a helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatást nyert projektek fenntartásának végéig. A HACS félévente kifizetési kérelemmel egybekötött időközi beszámolót küld az IH-nak. A stratégia végrehajtásának félidejénél az akciócsoport félidei értékelést
végez. Az értékelés során az elérni kívánt célok és eredmények tükrében egyrészről elemzésre kerülnek
a korábbi monitoring tevékenység alapján gyűjtött adatok (objektív értékelés), másrészt összegezzük a
1

1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók
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HKFS megalkotásában és végrehajtásában részt vevő projektgazdák, más szervezetek és a lakosság
időarányos tapasztalatait, meglátásait (szubjektív értékelés). Ez utóbbi esetében elsősorban primer adatgyűjtési eszközöket (interjú, workshop, stb.) tervezünk használni.
Az értékelés során – a HKFS útmutatóval összhangban, elsősorban – az alábbi szempontokat vesszük
figyelembe:
- A fejlesztések hozzájárultak-e a kitűzött célok eléréséhez?
- Milyen mértékben teljesültek az elvárt, tervezett eredmények?
- Az időarányosan elvárható teljesüléshez képest milyen arányban áll a félidőig ténylegesen
megvalósult teljesítés?
- Hogyan alakul felhasznált források, a tevékenységek és az elért eredmények egymáshoz való
viszonya?
- Melyek voltak a választott eszközök előnyei, hátrányai, korlátai, más területeken jelentkező
hatásai?
- Hogyan reagáltak a támogatást igénylők/kedvezményezettek a nem várt külső hatásokra?
- A támogatást igénylők/kedvezményezettek milyen mértékben használták a megvalósulás eredményeit, és ez hozzájárult-e valamilyen szemléletváltozáshoz?
Az értékelés eredményének függvényében dönt a Közgyűlés a HKFS esetleges felülvizsgálatáról, és az
ennek nyomán előállt stratégia módosítás IH felé történő benyújtásáról is.
A HKFS alapján már támogatást elnyert, és megvalósítás alatt álló, de az értékelés szerint feltűnő késlekedést mutató projektek esetén a munkaszervezet konzultációt folytat a projektgazdával, és esetlegesen
intézkedési tervet készíttet, ill. hajtat végre.

A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása:
A HKFS megvalósítása során elért eredmények kommunikációja folyamatos, melyet az értékelések és
előrehaladási jelentések (szakmai beszámolók, pénzügyi jelentések, közgyűlési határozatok) hangsúlyos
disszeminációjával kívánunk megvalósítani. A monitoring és értékelési feladatok ellátására használt kommunikációs felületek megegyeznek a HKFS általános kommunikációjának leírásában foglaltakkal (saját
weboldal, közösségi média felületek, nyomtatott sajtó, helyi televízió- és rádió csatornák, hirdetőtáblák,
fórumok).

6.6 Horizontális célok
6.6.1 Esélyegyenlőség
A HACS stratégia úgy épül fel, hogy figyelembe veszi az esélyegyenlőségre vonatkozó, betartandó megközelítéseket. Az akciócsoport figyelmet fordít a település minden érintett csoportjára, egyenlő esélyeik
megteremtésére, a társadalmi igazságosság szabályainak betartására, valamint a fenntartható fejlődés
elvein alapuló gazdasági és társadalmi fejlődés megvalósítására. Ebben segíti munkánkat a településről
részletesett kidolgozott helyzetelemzés, melyben több helyen megemlítésre kerülnek a hátrányos helyzetű
emberekre, csoportokra vonatkozó megállapítások. Már a HKFS tervezésekor is meghívásra kerültek, de
a megvalósításába még erősebben bevonásra kerülnek a különböző hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetek Békési Idősekért Alapítvány, Családért Alapítvány, Élet-Remény-Munka-Esély
Közhasznú Alapítvány, Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete, Napraforgók Rehabilitációs Közhasznú Egyesület, TE ÉRTED Egyesület, …stb., valamint a szociális intézmények szakemberei. A HKFS
készítésekor az önkormányzat esélyegyenlőségi munkatársát bevontuk munkafolyamatba.
Megvalósítás során a projekteknek illeszkedniük kell Békés város esélyegyenlőségi tervéhez. Tevékenységünk fő célja az életminőség folytonos javítása, a méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség
és a jólét elérése a megvalósított közösségi és egyéni fejlesztéseken keresztül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra is tekintettel. A nők és férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat betartjuk
és minden egyes helyi pályázóval betartatjuk.

6.6.2 Fenntarthatóság
A HKFS tervezésekor már odafigyeltünk a környezeti fenntarthatóságra. Nem készítettünk kérdőíveket,
online lehetett véleményt formálni a tervezés során, illetve a projektgyűjtést is online módon végeztük A
helyi felhívások kiválasztási kritériumai között az előnyt jelentő szempontok között szerepel majd környezeti fenntarthatósági szempont, illetve infrastruktúra fejlesztési projekt esetén előnyt jelent, ha a megújuló
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energia hasznosítása szerepel a projektben, illetve, ha ezeket a szempontokat előtérbe helyezi a pályázó.
A horizontális szempont teljesülését a HACS a monitoring tevékenysége folyamán figyelemmel kíséri,
rendezvényei, akciói tervezése során figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóságra (újrahasznosítható
és nem eldobható eszközök stb.). Erre a projektgazdák figyelmét is felhívjuk.

6.7 A HKFS innovatív elemeinek bemutatása
A HKFS innovatív elemeinek meghatározó eleme maga az európai CLLD keretprogram, vagyis a közösségvezérelt helyi fejlesztés megközelítése. A Helyi Közösségi Fejlesztési Starégi legfőbb célja maga a
társadalmi innováció. Nehéz helyzetben vagyunk tehát, amikor a HKFS innovatív elemeit kell bemutatnunk, hiszen:
-

közösségi helyzetelemzésünk célja eleve az volt, hogy a közelmúlt és a jelen helyzetének feltárásával és értelmezésével a társadalmi, gazdasági megújulás lehetséges irányaira tudjunk rámutatni;

-

közösségi jövőképünk megrajzolásakor a város olyan kívánt célállapotát vázoltuk fel, mely csak
komplex, hatékony, innovatív együttműködésen keresztül valósítható meg;

-

céljaink megfogalmazásakor azt vizsgáltuk a tervező közösség körében, hogy milyen lépésekkel,
milyen új utakat kell bejárnunk, megépítenünk ahhoz, hogy a célállapotot elérjük;

-

végül a műveleti tervezés sikerkritériuma az, sikerül-e a támogatási rendszer használatával olyan
infrastrukturális, tárgyi és szellemi, közösségi kereteket és eszközrendszert teremtenünk, amely
inspirálja, inkubálja, támogatja az újító tevékenységeket és közösségeket.

A HKFS innovációs törekvéseinek középpontjában a kulcsprojekt és az ahhoz kapcsolódó műveletek állnak. A város terveiben már hosszú évek óta szerepel a Kulturális Főtér kialakításának és a Kulturális Központ megújításának elképzelése. Békésen felújításra szorulnak és hiányosak azok a terek és
eszközök, amelyek segítik mindezek fizikai létrehozását, a szolgáltatások kialakítását.
A stratégiában foglalt valamennyi művelet azt szolgálja, hogy Békésen erősödjenek a civil társadalom
összetartását és a civil, közösségi és gazdasági szféra városon belüli, valamint külső hálózatosodását,
gazdasági és kulturális értelemben vett értékteremtő képességeit és együttműködéseit segítő tényezők.
A fejlesztés kulcsa, hogy a megújulást segítő eszközök, erőforrások elérjék és megerősítsék a különböző
szférák kulturális és közösségi tevékenységei által elérni kívánt fejlesztési célokat:
-

az értékteremtő közéleti-közösségi részvételt, formális és civil szervezetek számára növekedésüket és hálózati együttműködésüket erősítő módon váljon nyitottá, használhatóvá, „otthonná”
a tárgyi és szellemi erőforrásrendszer;

-

a közösségi szolgáltatások és eszközök elérése, és személyes fejlődésük szolgálatába állítása
váljon a hétköznapok részévé azok számára is, akik életkoruk, élethelyzetük miatt ma nem érhetik el a közösségi munka, a közösségi művelődés erőforrásrendszerét;

-

a közösségi tér integrált közösségi szolgáltatások helyszíne legyen, amelyben a gazdasági
szféra is megtalálja a maga fejlődéséhez szükséges tereket, amelyek lehetőséget adnak az
innovatív fejlesztések elindítására, a kapcsolati hálók megszövésére, erősítésére.
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6.8 Kockázatelemzés
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A kockázati tényezők besorolása bekövetkezési valószínűségük illetve hatásuk szerint

A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái
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7 Indikatív pénzügyi terv
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése
Ssz.

A műveletek megnevezése
Közösségi együttműködések és cselekvő közösségek
támogatása
Hagyományokon és helyi
értékeken alapuló fejlesztések támogatása
A társadalmi inklúzió elősegítése
Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése
Kulturális, szabadidős és
közösségi célú rendezvények és programok támogatása
Turisztikai vonzerővel is bíró
kulturális fejlesztések és ehhez kapcsolódó szabadidős
tevékenységek támogatása
Közösségi gazdasággal
kapcsolatos fejlesztésekhez
kapcsolódó programok
Inspiráló nyitott tér / Kulcsprojekt
Működési és animációs költségek
Összesen

1
2
3
4
5

6

7
8
9
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Közösségi forrás
2016
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Összesen

%

ERFA/ESZ
A

10 000 000

10 000 000

5 000 000

0

0

25 000 000

6,25%

ESZA

10 000 000

10 000 000

5 000 000

0

0

25 000 000

6,25%

ESZA

8 000 000

7 000 000

0

0

0

15 000 000

3,75%

ESZA

52 921 857

0

0

0

52 921 857

13,23%

ERFA

14 000 000

14 000 000

0

0

34 855 976

8,71%

ESZA

19 000 000

0

0

0

19 000 000

4,75%

ERFA

15 000 000

10 000 000

0

0

33 477 358

8,37%

ESZA

0

0

135 000 000

33,75%

ERFA
ERFA

6 855 976

8 477 358

0

0

0

135 000 000
3 810 000

0

20 413 418

13 970 750

13 204 341

8 346 300

0

59 744 809

7,47%

3 810 000

263 921 857

71 413 418

39 304 084

13 204 341

8 346 300

0

400 000 000

100,00%
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Egyéb forrás

Ssz.
A műveletek megnevezése

2016

2017

2018

2019

Összesen

Fejlesztési források összesen

3 810 000

263 921 857

71 413 418

39 304 084

13 204 341

Ebből ERFA
Ebből ESZA

3 810 000
0

206 921 857
57 000 000

20 413 418
51 000 000

13 970 750
25 333 334

13 204 341
0

Összesen

2020

8 346 300
8 346 300
0

%

0

0

0

0

0

400 000 000

0
0

266 666 666
133 333 334

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése
Működési költségek
Animációs költségek
Összesen

2016
3 810 000
2016

2017
2017

2018
18 413 418
2 000 000
2018

2019
12 970 750
1 000 000
2019

2020
12 987 750
216 591
2020

2021
8 346 300
2021

2022
2022

Összesen
56 528 218
3 216 591
59 744 809

A HKFS teljes költségvetése
nem releváns
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