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Harsrány Község Önkormrinyzata konzorciumvezetőként A helyi identitás és kohézió erősítése
Harsányban és környékén" című TOP-5.3.1-16-801-2017-00006 azonosíó szálmú projektje
támogatást nyert Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

A konzorcium

tagjai: Bükkszentkereszt, Kisgyőr, Rópáshuta, Emőd és Btikkaranyos.

A Projekt ftzikai befejezésénektervezett

napja: 2022. év 09. hó 31. nap.

Projekt összköltsége 38 000 000 Ft, azazharmincnyolcmillió forint.
Támogatas intenziása: l 00oÁ

Harsány Község Önkormányzata:
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ltétszánhafu ataÉgyezet-nyolcszénnyolcvanFt.

Biikkszentkereszt

Község

ny oIc százhafuankétezer-

s

764 880 Ft, azaz

Önkormányzata:' 4

zázhaflt an

F

kilencmillió-

862 160 Ft, azaz

négymillió-

t.

Kisgyőr Közsóg Önkormányzata: 5 062 160 Ft, azaz ötmillió-hatvankettőezerszázhatvanFt.

Répáshuta Község Ötlkormányzata: 4

862 160 Ft, azaz

négymillió-

nyolcszázhatvankétezer-száyhatvanFt.
Emőd Város Önkormányzata: 8 586 480 Ft, azaz nyolcmillió-ötszázrtyolcvanhatezernégyszáanyolcvan Ft.
négymillió160
Biikkaranyos Község Önkonrrányzata: 4
ny olcszávhaír ankétezer szávhatran Ft.

862

Ft,

A Helyi identitás

és kohézió erősítése című projek1 keretein belül szeretnénk elémi, hogy a helyi
közösségek kezdeményező- és cselekvőképessége fejlődjön, közösségi szerepvállalásuk erősödjön.
páIyazat eredményeképpen fejlődne a közösség tagjainak egymás iránti felelősségludata,

A

erősödne a helyi civil társadalom cselekvési képessége,aktivitásuk. Kialakulnának, új erőre
kapnának a sztikséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez,
térséglrezvaló kötődés. A projekt legfőbb célkitűzése,hogy lentről felfeló epítkezve a konzorcium
területén lévő teleptiléseken olyan önszeweződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a kósőbbiek
során ftnanszírozási források nélkül képesek legyenek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi
identitás és a tarsadalmi kohézió.

A

beavatkozások követkeáében

a

meglévő humán erőforrások felszínre kerülnek, az

következtében ezen erőforrások aktivízálődnak és minőségi változást hoztak a
település és a telepüiési közösségek életében.E^ a problémiák, sztikségletek feltáíasával,
megoldási, cselekvési javaslatok kószítésévelés az egyes tevékenységek elvégzéséveltudja a
együttmúködósek
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illeszkedjen a
teleptilés elérni. A projekt tevékenységrendszere úgy lett felépítve, hogy
település eddigi gyakorlatáúloz, ugyanakkor új közösségépítő, közösségfej
elindítása is megvalósulhat. Célunk, hogy a településen a kultúra hagyományaira építvefejlődő
település lakosságanak összefogásával,
társadalmi értékközösség jöjjenek létre.
megszólításával, a lakossági kezdeményezések támogaásával érhetó el. Atfogó cél a társadalmi
tőke bővítése, erősítése,és ezáItal a helyi iderrtitás és együttműködés erősítése. Mindez azzal, érhető
ol, ha a település lakói ós közösségei jobban megismerik egymást, a civil szervezetek
Mint minden projekt, úgy
együttműködése révéna településen lakók azonosságtudatamegerősödik.
ennek is egyik célja, hogy segítse, bátorítsa az őnfog|alkoztatást, a váIlalkozővá váLást, az őnáIlő
egzísztencíamegteremtésének lehetőségét. Kívánatos, hogy a projekt végrehajtása során
növekedjen a közösségi aktivitás, rejtett erőforrások szabaduljanak fel, növekedjen a lakosság

Ez a

egyrnás ifiánti felelőssé gtudat

