A program a TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00004
azonosítószámú,
“A helyi identitás és kohézió erősítése Boldog Községben”
című pályázat keretében valósul meg.

Kedvezményezett neve: BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Boldog Községben
Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00004
Projekt tartalmának bemutatása: A pályázat konzorciumi formában valósul meg. A
konzorciumvezetői szerepet Boldog Község Önkormányzata látja el. A konzorciumi tag
az Ujváry Ferenc Helytörténeti, Kulturális és Idegenforgalmi Alapítvány. 2021-ben a konzorciumi
partner kilép a projektből.
Boldog települési lakosságszáma alapján (3.008 fő – 2017. évi adat) a pályázatban egy
célterület kerül kijelölésre, amely tartalmazza a teljes település területét, lakosságát. A választott
pályázati tevékenységek a teljes lakosság helyzetére hatással vannak, így a településen belüli esetleges
lehatárolásnak nincsen szakmai indokoltsága.
Boldog a térség jellemző kihívásaival küzd: olyan élhető környezetet kell teremteni és hosszú távon
fenntartani a helyi vezetésnek, ami a lakosság helyben maradását eredményezi, különösen a fiatalabb
korosztályok esetében.
Boldog Község Önkormányzata számos új és meglévő közművelődési programok kínálatával
szélesítette ki ezt az időszakot. 2020 elején egy rég nem látott világjárvány indult el Ázsiából, amely
csakhamar Európát, így Magyarországot is elérte. A járványhelyzetre való tekintettel elmaradt a 2020.
évi rendezvényeink, aminek a pótlását idén, 2022-ben valósítunk meg. Projekt időtartalma alatt
megvalósult, megvalósítandó rendezvényeink: Boldogi Huszár Napok, Kézműves foglalkozás,
Gyermeknap, Fűszer fesztivál, Egészségnap, Tábor, Színházi előadás, Ifjúsági
hangverseny, Komolyzenei hangverseny, Boldogi Szent Márton nap, Búcsú és
Tűzgyújtás.
Rendezvények megvalósításán kívül eszközbeszerzésre is lehetőséget nyújtott a pályázat. Jelenleg
megvásárolt eszközeink: mosógép, vasaló, sörpad garnitúra 10 db + 20 db sörpad, étkészletek,
poharak, evőeszközök, 2 db laptop és üveges vitrin.

A projektben megfogalmazott célok és tervezett tevékenységek a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele
Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
Meghatározó dokumentumok áttekintése és amennyiben releváns megújítása
A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása – képzés
A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása –szakmai tanulmányút
Eszközbeszerzés
Nyilvánosság biztosítása

Szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke:

37.904.690,- Ft
100 %

Projekt várható befejezési dátuma:

2022.12.31.

