
 

 Honlap: 
 www.zselicvidekfejleszto.hu 
 
 E-mail: 

 egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu 
 

 
700 millió forint pályázati pénz települési kapcsolatok 

kialakítására 
 
A hazai és külföldi kapcsolatok kialakításának segítése érdekében mintegy 700 millió forint 
áll rendelkezésre a települési önkormányzatok részére – jelentette be a vidékfejlesztési 
államtitkár, V. Németh Zsolt a Komárom-Esztergom megyei Bajon. Ígéretek szerint a vidéken 
élők másfél hónapon belül pályázhatnak a kapcsolatépítési pénzre. 
 
Az államtitkár tájékoztatása szerint olyan 
programokra is lehet pályázni a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 
forrásából, amelyek azon intézmények, 
szervezetek együttműködését segíti, 
amelyek érintettek a vidékfejlesztésben. 
Évente mintegy 300 projektet lehet 
támogatni, hiszen az MNVH által 
elnyerhető teljes összeg évi egymilliárd 
forint, az elnyerhető támogatás felső 
határa pedig hárommillió forint. Az 
államtitkár elmondása szerint ahhoz, 
hogy egy pályázat sikeres lehessen, 
alapfeltétel, hogy a hangsúly a kapcsolatépítésen és a jó gyakorlatok átadásán legyen. A baji 
sajtótájékoztatón elhangzott, hogy hamarosan mikrovállalkozások támogatására és 
turisztikai fejlesztésekre is lehet pályázni. A település új Integrált Közösségi Terének (IKSZT) 
átadásán az államtitkár elmondta: az IKSZT-t régebben egyszerűen falusi kultúrháznak 
nevezték, ma már azonban egy olyan közösségi térre van szükség, ahol a hagyományok 
ápolása mellett a XXI. század kihívásainak is eleget tud tenni. Az egykori óvoda épülete ad 
helyet a közösségi életnek, az épületet az Új Magyarország Vidékfejleszési Program (ÚMVP) 
támogatásával újították fel, közölte a vidékfejlesztési tárcához tartozó Vidékfejlesztési, 
Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI). 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér Kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatásra még 2008-ban 
adott be pályázatot Baj község képviselő-testülete. A kétfordulós pályázati eljárást követően 
2010 áprilisában született döntés a támogatásról, így Baj község 52,9 millió forintot nyert el a 
beruházásra, mely a beruházás nettó értékének száz százaléka. Az áfa összegét az 
önkormányzat biztosította önerőként, a projekt bruttó költsége 64,5 millió forint volt. Az 
IKSZT legfontosabb célja, hogy elsősorban közösségi programok szervezésével kiszolgálja a 
településen élő fiatalokat, ezen kívül az „ifjúsági információs pontnak” is helyet ad. A 
lakosság és vállalkozások számára lehetőséget biztosít információk megszerzésére, nyilvános, 
mindenki számára elérhető könyvtárat működtet, az e-Magyarország ponton keresztül 
biztosítja az internethez való hozzáférést, továbbá helyet ad az MNVH információs 
szolgálatának is. 
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A közleményből kiderül az is, hogy az önkormányzat a fentieken kívül saját szolgáltatásokat is 
működtet a szolgáltató téren keresztül, ilyen például az egészségfejlesztési programok 
szervezése, támogatja a közösségfejlesztési folyamatokat, valamint helyet biztosít az Állami 
Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pontjának is. 
 


