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HELYI AKCIÓCSOPORT (HACS) 

BEMUTATÁSA

Megalakulás: 2016. év 

Forma: konzorcium

Tagság: 18 alapító szervezet

Vezető: Karcag Városi Önkormányzat

Munkaszervezet: Karcag Kincse Rendezvényszervező 

Nonprofit Kft.

Név: Karcag Városért Helyi Közösség



BEVEZETŐ - HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA (HKFS)

• 2016-ban megjelent a TOP 7.1.1.-16 „Kulturális és közösségi

terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a

városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívás.

• Karcag Városi Önkormányzat, mint konzorciumvezető 800

millió Forint elnyerésére támogatási kérelmet nyújtott be. A

HACS által elfogadásra került a Karcag Városért Helyi

Közösség Fejlesztési Stratégiája (HKFS), mint HACS további

munkáját meghatározó alapdokumentum.

• A támogatói döntés alapján a benyújtott támogatási kérelem

csökkentett összegű – 400 millió Forint – támogatásban

részesült.



HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

(HKFS) MEGVALÓSÍTÁSA

Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00068

Támogatási szerződés: 2017. november 29.

Projekt megvalósítási időszak: 

2017. november 1 – 2022. február 28.

Rendelkezésre álló forrás 400 millió forint, melyből:

• 206,67 millió forint ERFA forrás (helyi projektek meg-
valósítására),

• 133,33 millió forint ESZA forrás (helyi projektek 
megvalósítására),

• 60 millió forint ERFA forrás (munkaszervezeti feladatok 
ellátására).



Átfogó célja: a karcagiak összetartozásának erősítése, a város hagyományainak és 

kulturális értékeinek kiaknázásával. A stratégia az alábbi négy specifikus cél által 

kívánja elérni átfogó céljait:

A) A közösségi élet infrastrukturális hátterének biztosítása.

B) A lakosság helyben tartása.

C) Sokszínű és együttműködő helyi közösség megteremtése.

D) Kulturális értékek és hagyományok megőrzése, népszerűsítése.

A specifikus célok megvalósulását a következő öt beavatkozási terület támogatja:

1. Fedett közösségi terek fejlesztése és kiépítése. (kulcsprojekt)

2. Nyitott közösségi terek kialakítása. (ERFA)

3. Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális tevékenységek bemutatására 

programok, foglalkozások szervezése. (ESZA)

4. Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális tevékenységek bemutatására 

alkalmas helyszín létrehozása. (ERFA)

5. Közösségi összetartozás erősítése. (ESZA)

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA



HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA

A helyi felhívások alapvető célja a HKFS 

megvalósítása, ezért annak ismerete a 

sikeres pályázatok alapfeltétele!

Elérhető: 

https://www.karcagkincse.hu/hacs/dokumentumok.html

https://www.karcagkincse.hu/hacs/dokumentumok.html


A Karcag Városért Helyi Közösség a TOP-7.1.1-16-2016-00068 
pályázat keretében két új pályázati felhívás megjelenését 
tervezi:

1) Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális 
programok szervezése (TOP-7.1.1-16-H-068-2)

2) Közösségi összetartozás erősítése 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)

(https://www.karcagkincse.hu/hacs/felhivasok.html) 

HELYI FELHÍVÁSOK

https://www.karcagkincse.hu/hacs/felhivasok.html


Pályázók: Karcag belterületén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező 

A) helyi kulturális intézmények,

B) helyi civil szervezetek.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

A) 25 000 000 Forint

B) 32 500 000 Forint

Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatás.

Támogatás mértéke:

A) minimum 500 000 Ft, maximum 15 000 000 Ft

B) minimum 500 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft

HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)



A felhívás célja: a megvalósuló projektekkel a kulturális 

ellátó-helyek fejlesztése mellett a programok és 

rendezvények színvonala emelkedjen, továbbá olyan 

programok kerüljenek megvalósításra, amelyek 

hozzájárulnak a város sokszínű kulturális életének, 

hagyományainak ápolásához, bemutatásához, a múlt 

értékeinek tovább örökítéséhez, azok jelen korba való 

beépítéséhez. 

Kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, 

amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)



Önállóan támogatható tevékenységek:

a) koncertek, rendezvények, kiállítások szervezése

b) a különböző kulturális és hagyományőrző csoportok 

rendezvényeihez szükséges fellépő ruhák biztosítása

c) helyi hagyományőrzők tevékenységeinek bemutatására 

szervezett programok, foglalkozások

HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)



Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek:

a) kötelező tájékoztatás és nyilvánosság az ÁÚHF 10. fejezete 
alapján

b) horizontális szempontok megvalósítása a felhívás 3.4.1.2. 
fejezete alapján 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) eszközbeszerzés - a felhívás 3.1.1. pontjában 
meghatározott valamely főtevékenységhez kapcsolódó 
eszközök beszerzése

b) programok szervezéséhez kapcsolódó marketing 
szolgáltatások és egyéb kommunikációs tevékenységek

HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)



Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos 

elvárások: 

• legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, 

• legfeljebb 4 mérföldkő tervezhető.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam: legfeljebb 24 hónap.

HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)



Támogatást igénylők köre:

• Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 
322)

• Egyesület, szövetség (GFO 517, 519, 521, 526, 
528, 529, 549)

• Alapítvány, közalapítvány (GFO 561, 569)

A felhívás keretében támogatási kérelem
benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség!

HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)



A támogatási kérelem benyújtásának tervezett

határideje:

2019. július 1 - 2020. június 30. 

Értékelési határnapok:

• 2019. július 31.

• 2019. december 2.

• 2020. március 31.

HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)



HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)

Tartalmi és HKFS specifikus értékelési szempontok:

• maximum 100 pont

• A fejlesztés hozzájárul a HKFS céljainak 

megvalósulásához.

• A fejlesztés hozzájárul a helyi felhívás 1.1. pontjában 

meghatározott célokhoz.

• A támogatási kérelem nem támogatható, amennyiben az 

előző két szempontra adott pontszám nulla.

• A támogatási kérelem nem támogatható, amennyiben 

nem éri el a minimum 50 pontot.



Az elszámolható költségek mértéke és aránya:

HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)

Költségtípus

Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve 

közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

költsége)

7%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%

Projektmenedzsment 2,5%

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%

Általános (rezsi) költségek 1%



HAGYOMÁNYŐRZŐ, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS KULTURÁLIS 

PROGRAMOK SZERVEZÉSE (TOP-7.1.1-16-H-068-2)

Csatolandó mellékletek:

• Támogatási kérelem adatlap

• Konzorciumi megállapodás támogatási 
kérelem benyújtásához (amennyiben 
releváns)

• Szakmai megalapozó dokumentum és 
mellékletei

• Együttműködési megállapodás (amennyiben 
releváns)



Pályázók: Karcag belterületén székhellyel rendelkező szervezetek, 
intézmények

A) Karcag Városért Helyi Közösség tagjai

B) egyéb szervezetek

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

A) 30 000 000 Forint

B) 45 833 333 Forint

Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatás

Támogatás mértéke:

A) minimum 500 000 Ft, maximum 5 000 000 Ft

B) minimum 200 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



A felhívás célja: a közösségi élet színesítése, élénkítése 

egy testreszabott, nyitott programrendszer kialakításával 

minden korcsoport számára.

Kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, 

amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



Önállóan támogatható tevékenységek:

a) közösségi programok

b) táborok szervezése (helyi, nemzetközi)

c) egységes közös logó kialakítása, közös arculati elemek 

használata a helyi termékeken

d) a várost és a közösséget bemutató prospektusok, 

szóróanyagok 

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek:

a) kötelező tájékoztatás és nyilvánosság az ÁÚHF 10.fejezete 
alapján

b) horizontális szempontok megvalósítása a felhívás 3.4.1.2. 
fejezete alapján 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) eszközbeszerzés - a felhívás 3.1.1. pontjában 
meghatározott valamely főtevékenységhez kapcsolódó 
eszközök beszerzése

b) programok szervezéséhez kapcsolódó marketing 
szolgáltatások és egyéb kommunikációs tevékenységek

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos 

elvárások: 

• legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, 

• legfeljebb 4 mérföldkő tervezhető.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam: legfeljebb 24 hónap.

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



Támogatást igénylők köre:

• Helyi önkormányzat (GFO 321)

• Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371)

• Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)

• Egyesület, szövetség (GFO 517, 519, 521, 526, 528, 529, 549)

• Alapítvány, közalapítvány (GFO 561, 569)

• Egyházi jogi személy (GFO 55)

• Jogi és nem jogi személyiségű mikro-, kis- és középvállalkozások, 
egyéni vállalkozások (GFO 113, 114, 117, 228, 231)

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában is van lehetőség!

Jelen felhívás keretében egy támogatást igénylő által benyújtott
maximum egy támogatási kérelem részesülhet támogatásban!

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



A támogatási kérelem benyújtásának
tervezett határideje:

2019. július 1 - 2020. június 30. 

Értékelési határnapok:

• 2019. augusztus 31.

• 2019. december 2.

• 2020. március 31.

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



Tartalmi és HKFS specifikus értékelési szempontok:

• maximum 100 pont

• A fejlesztés hozzájárul a HKFS céljainak 

megvalósulásához.

• A fejlesztés hozzájárul a helyi felhívás 1.1. pontjában 

meghatározott célokhoz.

• A támogatási kérelem nem támogatható, amennyiben az 

előző két szempontra adott pontszám nulla.

• A támogatási kérelem nem támogatható, amennyiben 

nem éri el a minimum 50 pontot.

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



Az elszámolható költségek mértéke és aránya:

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)

Költségtípus

Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve 

közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

költsége)

7%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%

Projektmenedzsment 2,5%

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%

Általános (rezsi) költségek 1%

Eszközbeszerzés 45%



Csatolandó mellékletek:

• Támogatási kérelem adatlap

• Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem 

benyújtásához (amennyiben releváns)

• Szakmai megalapozó dokumentum és 

mellékletei

• Együttműködési megállapodás (amennyiben 

releváns)

KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE 

(TOP-7.1.1-16-H-068-3)



Információ kérhető:

Czampó Klaudia – 30/218-8755

Bugyik Andrea – 30/548-8823

Helyi felhívás tervezetek elérhetősége:

https://www.karcagkincse.hu/hacs/felhivasok.html

A helyi felhívás tervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek küldhetők: 

karcagkincse@gmail.com

Határidő: 2019. május 22. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://www.karcagkincse.hu/hacs/felhivasok.html
mailto:karcagkincse@gmail.com


KÖSZÖNÖM 

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 


