RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003
Kedvezményezett: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Rövid leírás:
Veszprém Megye Önkormányzata, mint Konzorciumvezető, Várpalota Város Önkormányzata,
Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata és a THURY-VÁR Nonprofit Kft.
együttműködésben nyújtja be támogatási kérelmét a TOP-5.3.2-17 Megyei Identitásfejlesztés
projekt megvalósítására. A „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” című projekt ötletben
Kedvezményezettek - a Felhívás céljaival összhangban, – programjuk összeállítása során arra
törekedtek, hogy Veszprém megye eltérő fejlettségi szintű térségeiből a múltból örökölt
gazdaság szerkezeti problémáival küzdő térségben valósítsanak olyan programokat, melyekkel
a megyei identitás erősíthető, a hagyományok megőrzése révén erősítse és tudatosítsa a megye,
azon belül pedig a megye keleti részének identitását. A megvalósítás fő helyszíne így –
Veszprém Megye Megyei jogú város területén zajló programokon kívül, – a konzorciumi tagok
határolt települések, célcsoport pedig a megye lakosságának egésze, közvetlen célcsoport a
Várpalota térségének és a Megalapozó dokumentumban bemutatott Célterület településeinek
lakossága. A megyei identitás tudat erősítéséhez a tervezett tevékenységek azért járulhatnak
hozzá hatékonyan, mivel a nehéz ipari megszűntével a lakosság egy jelentős része
elidegenedett, a bányászathoz kapcsolódó rendszeres közösségi események feledésbe
merülnek, a bányászok – kohászok közösséget építő „ereje” megszűnik, szerepüket a civil
szervezetek csak részben tudták átvenni. Céljaink megvalósításában fő eszköz a kötelezően
megvalósítandó tevékenységek a Felhívás 3.1.1 pontjában nevesített és bemutatott Önállóan
támogatható tevékenységek, valamint a Felhívás 3.1.2.2 Választható, önállóan nem
támogatható tevékenységekhez illeszkedő identitásfejlesztő rendezvények, programok. A
Megalapozó dokumentumban részletesen bemutatott programok közül a Konzorciumvezető az
ún. Megyenapot, míg Tés és Ősi Községek Önkormányzatai fiataloknak és az idősebbeknek
szóló programok megvalósítását tervezik. A tervezett programok között kézműves
foglalkozások, hagyományos népi gasztronómia és hozzá kapcsolódó szokások kerülnek
felelevenítésre. A kisebb létszámot vonzó programokat Tés és Ősi települések valósítják meg
(kézműves foglalkozások, batyus piknik, játéknap stb.). Várpalota Város Önkormányzata és
THURY-VÁR Nonprofit Kft. elsősorban Thury-vár hagyományaira épülő programok
szervezésével, a város több településrészét érintő helyi programok és események szervezésével
kívánja a megyei és helyi identitás tudatot erősíteni. A történelmi hagyományokat a
„DUNÁNTÚL Oroszlánja” névvel kitüntetett Thury György legendájára építjük. A
hagyományos (angolszász) gazdasági év zárásához kapcsolódóan felelevenítjük a
pásztorhagyományok ünnepét. Az egészségtudatos életmód és biztonságos közlekedésre
nevelés keretében olyan programok megvalósítását tervezzük fiatalok részére, mellyel a
térséghez történő kötődés is erősíthető. A szakmai megvalósításért felelős THURY-VÁR
Nonprofit Kft.. „A Dunántúl Oroszlánjának napja” -Thury György emlékezete, „Dezsőnek meg
kell halnia” - disznóvágás hagyományosan, és a Várakozás 24 napja – karácsonyi készülődés
programokat valósítja meg. A tervezett programokat részletesen a Megalapozó dokumentum
2.1 pontjában mutatjuk be. A tervezett költségeket az adatlap „KÖLTSÉG” részében és a

Megalapozó dokumentum 2.5 pontjában mutatjuk be. A THURY-VÁR Nonprofit Kft.. és
Várpalota Város Önkormányzata a tervezett tevékenységek szakmai programjainak
kidolgozása és megvalósítása érdekében 1 fő szakembert foglalkoztat. A Veszprém Megyei
Önkormányzat 1 fő szakmai koordinátor alkalmazását tervezi részmunkaidőben a szakmai
feladatok hatékony végrehajtása érdekében. A kötelező nyilvánosságot a Konzorciumvezető
biztosítja, és a projekt eredményeit is bemutató kiadványt is a Megyei Önkormányzat valósítja
meg. A projekt horizontális célelvárásainak is megfelel Támogatási Kérelmünk, a programok
ugyanis kiemelt célcsoportként kezelik az ifjúságot, valamint hangsúlyt fektetnek a generációk
közötti párbeszéd megvalósítására, az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági követelményekre.
A programban közbeszerzési értékhatárt elérő tevékenységeket nem terveztünk. Amennyiben a
projekt ötlet támogatásban részesül, az egybeszámítási szabályokat megfelelő kompetenciával
rendelkező szakemberrel egyeztetjük. A projektmenedzsment szervezetet a Konzorciumvezető
biztosítja, szakmailag tapasztalt kollégák bevonásával. A projekt előrehaladását biztosító
szakmai munkatársak, a menedzsment és maga a Konzorcium egésze alkalmas arra, hogy a
tervezett projektet sikeresen megvalósítsa A Cselekvési terv, rendezvénynaptár, program
tervezetek első mérföldkő végéig kerülnek részletesen kidolgozásra.
A Támogatási kérelem illeszkedik Veszprém Megye ITP-ben megfogalmazott célkitűzésekhez
is.
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