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EDDIGI ESEMÉNYEK: 

- 2016. március: a CLLD felhívás megjelenése és a HACS 

szerveződési folyamatának elindulása 

- 2016. június-július: A Savaria Jövőjéért Helyi Közösség 

megalakulása és az NGM-előregisztráció lebonyolítása 

- 2016. június (augusztus): 8 civil fórum, 7 célcsoport 

számára, 121 résztvevővel 

- 2016. augusztus-november: a HKFS elkészítése 

- 2016. szeptember 16: a helyzetfeltárás SWOT részének 

társadalmi vitája a HACS tagokkal 

- 2016. szeptember-október: on-line kérdőíves 

véleménykutatás (43 kitöltött kérdőív november 14-ig) 

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

(HKFS) 



Közszféra:  

• AGORA Szombathelyi Kulturális Központ  

• Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum  

• Szombathely MJV Önkormányzata  

• Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.  

• Szombathelyi Képző Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft.  

• Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 

 

Vállalkozói szféra:  

• BFH Európa Kft.  

• Innopartner Tanácsadó, Fejlesztő és 
Kutató Kft.  

• Pacific Genius Kft.  

• Pannon Projektum Térség és 
Humánfejlesztő Bt.  

• Régiófókusz Közhasznú Nonprofit Kft.  

 

Civil szféra:  

• Herényi Kulturális és 

Sportegyesület  

• Női Vállalkozói Klub Egyesület  

• Savaria Tendency Art Group 

Művészeti és Kulturális Egyesület  

• Szombathelyi Civil Kerekasztal  

• Szombathelyi Evangélikus 

Egyházközség  

• Szombathelyi Turisztikai és 

Testvérvárosi Egyesület  

• Szülőföld Kulturális, Sport és 

Örökségvédelmi Egyesület  

• Vas Megye és Szombathely Város 

Regionális Vállalkozásfejlesztési 

Alapítványa  

• Változó Világért Alapítvány  

 

SAVARIA JÖVŐJÉÉRT HELYI 

AKCIÓCSOPORT 



ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK A 

STRATÉGIÁHOZ 

 

 

Olyan stratégia, amit meg is kell valósítani  

• Valódi közösségfejlesztési hatást kell elérni – fókuszálás, egymást 

erősítő folyamatok elindítása a cél  

• Nyilvánosság 

• Együttműködések erősítése és kapacitásfejlesztés pedig fontos 

eszközök 

Stratégia tartalma: Célok, intézkedések és szervezeti/eljárási keretek 

leírása 

Nem csak nagy vonalakban kell megvalósítani - kötelező TOP indikátorok  

érintett lakosságszám (fő), HFS keretében tervezett és végrehajtott 

programok száma (db), épített vagy renovált köz- , kereskedelmi épületek 

(m2), helyreállított nyitott terek (m2) 

 

 



SZOMBATHELY LEGFONTOSABB 

ZÖLDTERÜLETEI ÉS VÁROSRÉSZEI  



TERVEZHETŐ TARTALOM (PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

ALAPJÁN) 

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA) – 
kötelező elem, 

Helyi közösségszervezési tevékenységek (ESZA) – kötelező elem. 

Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása – 
kötelező elem; 

Helyi pályázatos rendszer működéséhez szükséges adminisztrációs 
és igazgatási tevékenység - kötelező elem; 

A stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó menedzsment, 
monitoring, értékelési feladatok, az érdekeltek közötti 
információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek 
számára segítő szolgáltatások (animációs tevékenységek) - kötelező 
elem; 

a HACS együttműködési tevékenységeinek előkészítése és 
végrehajtása, kapcsolódó adminisztrációs, igazgatási , menedzsment, 
monitoring, értékelési tevékenység valamint az érdekeltek közötti 
információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek segítése 
– választható elem; 

 



ON-LINE KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE 

- A kérdőív önkéntes volt, nem reprezentatív 

- A válaszadók  

- 80%-a a 30-60-as korosztályba tartozik, 

- 2/3-uk nő,  

- kb. 60%-uknak van gyermeke (ebbe beleszámít a 

felnőtt korú, független utód is),  

- mintegy 80%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

- Munkahely, tanulás helye, lakóhely, szabadidő 

eltöltésének helye szerint változatos találatok 



ON-LINE KÉRDŐÍVEK ÖSSZEGZÉSE II 

Fejlesztésre alkalmas helyszínek: 

• Herény, Olad, Kámon, Víztorony, Parkerdő és 
parkok, Agora, Oladi AMK és kilátó, Déli városrész, 
Kresz Park, volt Kaszinó környéke, Homok út, Ady 
tér és környéke, KISZ lakótelep, Joskar-Ola 
lakótelep, Szűrcsapó utca , 11-es Huszár u-i volt 
laktanyaépület, Kórház környéke, Százhold, Zanat, 
Sportliget, Városközpont, Derkovits Lakótelep, 
SZSE focipálya és környéke, Fő tér és a város 
minden tere, Derkovits Lakótelep, SZSE focipálya 
és környéke, Szabadidőközpont, MMIK, Sportház, 
Csónakázó tér környéke, valamennyi, lakosságot 
szolgáló középület és zöld terület, folyóink, a város 
peremrészei, pl. Ipartelep, Söptei utca 



A HKFS JÖVŐKÉPE 

Szombathely valódi kapoccsá válik emberek 

között, településrészek között, múlt és jövő 

között: organikus fejlesztés révén alakul ki a 

lakosság helyi identitását erősítő, fenntartható, 

kreatív támogató közösség. 



A HKFS CÉLRENDSZERE 



1. Városhasználat (V): a kihasználatlan, részben nem 

megfelelő állapotú közterületek, közösségi terek 

közösségi célú megújítása, újra-birtokbavétele 

 

V1. Külső terek, közösségi terek fenntartható, 

közösségi célú hasznosítása és újrahasznosítása 

 

V2. Egészségtudatos és tömegsport-célú fejlesztések 

és tudatformálás 

A HKFS INTÉZKEDÉSEI 



2. Tudás-kultúra (T): A város kulturális értékeinek – 

örökség, művészeti és tudományos potenciál – 

vonzó, piacképes, 21. századi felmutatásának 

elősegítése 

 

T1. Helyi kulturális értékekre alapozó és a helyi 

identitást erősítő közösségi alapú események, 

vonzerőfejlesztés 

T2. Digitális készség-, közösség- és helyi közcélú 

szolgáltatásfejlesztés 

T3. Kreatív város, innovatív közösség 

A HKFS INTÉZKEDÉSEI (folytatás) 



3. Közösségépítés (K), „A Segítés Városa”: szociális 

fejlesztés, a város közösségi kirekesztődés 

szempontjából legveszélyeztetettebb rétegeinek 

felemelése 

K1. Ifjúság közösségi mobilizálása, helyi identitásának 

erősítése 

K2. Hátrányos helyzetű emberek elszigetelődésének 

megakadályozása, közösségi bevonása, képzése 

A HKFS INTÉZKEDÉSEI (folytatás II) 



ŐrvidékHáz térségi kulturális és közösségi civil központ 

kialakítása a Huszárlaktanya altiszti épületében 

 

 

Szülőföld Egyesület, az Őrvidék Ház működtetője,  

Szombathelyi Civil Kerekasztal,  

Vasi Civil Centrum,  

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet partnerségében 
  

 

KULCSPROJEKT 



 

TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS 



Együttműködések: 
• Térségi együttműködések: a város és a Szombathelyi 

járás: 
– A koordinációt, közös tervezést elősegítő műhelymunkák szervezése 

– Közös rendezvények szervezése  

– Jó gyakorlatok átvétele, „tanulmányutak” szervezése 

– Képzési programok vagy tanfolyamok szervezése 

• Nagytérségi együttműködések: a Muravidék-Graz-Bécs-
Keszthely városok által határolt térség: 
– Közös rendezvények szervezése  

– Közös marketingtevékenység (médiában való megjelenés) 

– Tanulmányutak szervezése 

– Innovációs és kreatívipari tudástranszfer 

– Egészséges életmódhoz, egészségmegőrzéshez köthető módszertanok 
cseréje 

A HKFS TOVÁBBI TARTALMA II 



Horizontális célok: 

1. Esélyegyenlőség: Szombathely városa egy 

közösség, a kirekesztés minden formáját mellőzve: 

„Szombathely város közösségének és az azt kiszolgáló 

szellemi-fizikai környezetnek az összehangolt építése”. 

2. Fenntarthatóság: a projektek által generált negatív 

környezeti hatások mérséklése ÉS a szolgáltatások, 

akciók, kezdeményezések, valamint közösségi élet 

társadalmi és szakmai fenntarthatósága. 

3. Önkéntesség: az értékelés során előny a saját 

teljesítés, értékelési szempont a helyi közösség 

bevonása;  

 

A HKFS TOVÁBBI TARTALMA VI. 



TOVÁBBI TEENDŐK 

1. Pályázati dokumentáció elkészítése és benyújtása 
a Támogató Szervezetnek (NGM) – határidő 2016. 
február 28. 

2. A jogosultsági és formai ellenőrzés után (esetleges 
hiánypótlás) tartalmi értékelés (esetleges tisztázó 
kérdések + a HKFS pontosítása az Irányító 
Hatóság kérésének megfelelően – ehhez Hacs 
ülés?) 

3. Támogatás esetén:  
a) együttműködési megállapodás kötése az IH és a HACS 

között (támogatási keretösszeg) + 

b) támogatási szerződés IH és Munkaszervezet között 
(keretösszeg maximum 15%-áig).  

c) HACS működés elindítása 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

Polgár Tibor 


