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Vezetői összefoglaló

A Győri Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját a Győr városában megvalósuló
közösségvezérelt fejlesztések tervezetten történő végrehajtása érdekében, a közösségek
bevonásával készítette az Arrabona EGTC, mint a Győri Helyi Közösség munkaszervezete.
A dokumentum a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a városi
helyi stratégiákhoz kapcsolódva c. felhívás Tervezési Útmutató és Sablon alapján készült a
Felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően – Győr Megyei Jogú Város egészét
akcióterületként kijelölve – 128.902 lakosra vetített költségvetési keretekkel, a célok elérését
lehetővé tevő 750.000.000 Ft pályázati támogatási forrás felhasználásával számolva.
Stratégiánkban más forrás felhasználásával nem terveztünk.
A stratégia célkitűzéseit – a Győri Helyi Közösség elvárásainak megfelelően – a helyzetfeltárás
készítése, a lakossággal és a kulcsszereplőkkel történt egyeztetések során kirajzolódott
szükségletekre reagálva határozta meg. Alapvető szükségletként a helyi identitás erősítése
jelent meg, amihez kapcsolódóan a jól működő, de izolált közösségek közti kapcsolatteremtés,
a közösségeknek biztosított terek fejlesztése és a passzív lakosság közösségi életbe történő
bevonása fogalmazódott meg.
A stratégia átfogó célja a megerősített közös városi identitásra épülő, aktív közösségek
megteremtése Győrben. A győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia jövőképe: Győr legyen a
helyi kezdeményezéseken és értékeken alapuló közösségek városa, amely dinamikáját a
különböző társadalmi, gazdasági, tudományos és művészeti szereplők közti kölcsönös innovatív
kapcsolatokból meríti. A stratégiai célok eléréséhez olyan beavatkozásokat terveztünk, amelyek
nem csupán a már most is jól működő civil és önkormányzati kezdeményezéseket fejlesztik
tovább, hanem kifejezetten a ma még esetleg csak informálisan létező kisebb csoportok ötleteinek
megvalósítását célozzák. Legfőbb cél, hogy a hálózatos, alulról induló közösségi kezdeményezések
úgy erősödjenek meg a pályázati források felhasználásával, hogy a közösségek közép- és hosszú
távon is képesek legyenek az együttműködésre, újabb projektek megvalósítására, újabb szereplők
közösségi életbe történő bevonására.
A stratégia célkitűzéseinek megvalósítására tervezett műveletek együttesen és egymással
szoros összefüggésben szolgálják a helyi közösségek fejlesztését, alternatíva nélküli, a célokat már
önmagában megvalósító műveletet (kulcsprojektet) ezért nem terveztünk - a versenyhelyzet a
források felhasználásában minden felhívás esetében érvényesülni tud.
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A Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia célhierarchiája és beavatkozásai

A stratégia céljainak megvalósítására, a pályázati támogatások szakszerű felhasználására, az
elvárt eredmények mérésére és követésére a 40%-ban közszféra szervezetből, 40%-ban nonprofit szervezetből, 20%-ban pedig az üzleti szektorból érkező 10 tagból álló Győri Helyi Közösség
2016. május 25-én Együttműködési megállapodást írt alá. Tagjai között találjuk Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az Arrabona EGTC mellett a civil szféra (Győri Vízisport Egyesület,
Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület, Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete, Universitas – GYŐR
Alapítvány), a helyi közművelődési intézmények (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér), valamint a vállalkozó szektor (UniversitasArrabona Kft. Karzat Színház Nonprofit Kft.) képviselőit. Az együttműködés jogszerű
működéséhez szükséges szervezeti keretek megteremtése mellett (ellenőrzést, bírálatot, operatív
és szakmai irányítást végző bizottságokat) a munkafeladatok ellátásával a konzorciumi formában
együttműködő szervezetet, az Arrabona EGTC-t bízta meg.
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1.
1.1

A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A tervezési folyamat átláthatósága

A tervezési folyamat nyilvánossága biztosításának alapját jelentették Győr Megyei Jogú Város
és az Arrabona EGTC webes felületei, illetve a Győr Plusz hetilap. A http://www.gyor.hu/ oldalon
informáltuk a város lakosságát, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata civil szervezetekkel
és vállalkozásokkal összefogva pályázatot nyújt be a „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése, helyi közösségszervezés” felhívásra, és a kérdőív kitöltésére kértük
őket. A Helyi Akciócsoport emellett folyamatosan frissülő, saját honlapot is létrehozott a tervezési
folyamat nyilvánosságának növelése és a CLLD-módszertan szélesebb körű megismertetése
érdekében (http://clld.arrabona.eu/). Gondolva a nehezebben megszólítható, hátrányosabb
helyzetű csoportok informálására, a tervezési folyamat beharangozóját megjelentettük az
ingyenes, minden háztartásba eljutó Győr Plusz hetilapban is. A stratégiaalkotásba – a
megfelelő információáramlás biztosítása révén – a kérdőívek, projektgyűjtő lapok kitöltésével,
valamint a lakossági fórumon való részvétellel bárki bekapcsolódhatott.
A tervezési folyamatba aktívan bevont kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel
történő kapcsolattartásra külön email címet generáltunk, melyekről a műhelytalálkozók
meghívóit is kiküldtük. A strukturált mélyinterjúk alanyaival telefonon egyeztettük a személyes
találkozások időpontját.
1.2

Tevékenységek a stratégiaalkotás során

A tervezési munka során mindvégig arra törekedtünk, hogy a készülő stratégia a kulturális és
civil élet szereplőinek valós igényein alapuljon, s a helyi közösségek megerősödését szolgálja. A
Helyi Akciócsoport már megalakulásakor kiemelt figyelmet fordított az ágazatköziségre. Tagjai
között Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Arrabona EGTC mellett a civil szféra (Győri
Vízisport Egyesület, Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület, Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete,
Universitas – GYŐR Alapítvány), a helyi közművelődési intézmények (Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár), valamint a vállalkozói szektor (UniversitasArrabona Kft. Karzat Színház Nonprofit Kft.) képviselőit egyaránt megtaláljuk. Az elkészült
szakmai anyagok folyamatos áttekintésére és véleményezésére a HACS 6 főből álló Tervezést
Koordináló Csoportot (TKCs) hozott létre. A TKCs és a tervezők folyamatosan kapcsolatban
álltak egymással, közös fájlmegosztó felületet és levelezőlistát működtettek, valamint az Arrabona
EGTC irodájában több alkalommal személyes megbeszélést folytattak.
A győri kulturális és civil élet meghatározó szereplőinek bevonására több módszert is
alkalmaztunk a tervezés folyamán. 2016. június 16-án a Kisfaludy Könyvtárban két csoportban
rendeztünk műhelybeszélgetést 17, illetve 22 fő részvételével. A workshopok célja SWOTelemzés elkészítése volt, majd ennek alapján a készülő stratégia főbb irányvonalainak
meghatározása. Szintén az érintettek fejlesztési elképzeléseinek, projektötleteinek jobb
megismerését szolgálták a strukturált mélyinterjúk, melyeket több mint 20 szereplővel
készítettünk el.
A lakosság bevonása érdekében online kérdőívet és projektgyűjtő adatlapot készítettünk,
melyet 38-an töltöttek ki. A kérdések a szabadidős érdeklődésre, a válaszadó helyi kötődésére, a
civil szervezetek és a válaszadó különböző területeken mutatott aktivitására irányultak. A
válaszadók között 50-50%-ban találunk nőket és férfiakat, 37-en 19 és 59 közöttiek. Mivel a
stratégia akcióterülete egész Győrre kiterjed, ezért fontos kiemelni, hogy valamennyi
városrészből került válaszadó a mintába. A projektgyűjtő adatlapokon a projektek témájára,
megvalósulásának helyére, idejére, pénzügyi keretére, valamint résztvevőire kérdeztünk rá.
Szintén a helyi lakosság partnerségét szolgálta a 2016. június 28-án megrendezett lakossági
fórum.
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1.3

A stratégiaalkotásba bevont szereplők

A stratégialkotás legfontosabb szereplői a HACS-tagok, a Tervezést Koordináló Csoport, a
stratégiaíró csapat, a győri közművelődési intézmények, a civil szféra képviselői és a lakosság
voltak. A HACS hozta létre a Tervezést Koordináló Csoportot, mely a különböző munkafázisok
során véleményezte a stratégiát. A HACS, a stratégiaírók és a TKCs mindvégig együttműködött
egymással. Mind a HACS, mind a TKCs összetételében érvényesül a közszféra – civil szféra –
vállalkozói szféra hármasa. A stratégiaalkotás folyamatába bevontuk a győri közművelődési
intézmények vezetőit, a Széchenyi István Egyetemet, illetve a Tervezést Koordináló Csoport
segítségével azokat a vállalkozásokat, akik fontos szerepet játszanak Győr kulturális, sport és
közösségi életében. Az 1.2. pontban ismertetett eszközökkel a stratégiaalkotásban és –
véleményezésben a város lakossága is bekapcsolódhatott.
1.4

Közösségi bevonás eredményei

A közösségi bevonás eredményei a társadalmi konzultációra rendelkezésre álló idő rövidsége
ellenére is jelentősnek mondhatók. A meghatározó győri kulturális intézmények egyértelműen a
stratégia mögött állnak, és nyitottak az egymással, illetve a civil társadalom szereplőivel való
együttműködésre. A közösségi bevonás eredményi a vállalkozói szféra esetében szerényebbek, és
bár a városi események hagyományosan jelentős szponzori támogatást élveznek, az ő szélesebb
körű bevonásuk a stratégia megvalósítása során mindvégig kiemelt cél kell, hogy legyen.
A kérdőíveket kitöltők, a projektötleteket megfogalmazók, a workshopok résztvevői, illetve az
interjúalanyok számos javaslattal, megállapítással segítették a stratégia elkészítését.
Javaslataikat, fejlesztési igényeiket a stratégiaírók mindvégig figyelembe vették, s beépítették a
stratégia célrendszerébe. A stratégia draft-változatát a HACS-tagok véleményezhették, módosítási
javaslataiknak megfelelően a stratégiaírók az anyagot módosították.
1.5

A közös munka folyamata
Esemény megnevezése

Esemény dátuma

HACS egyeztető ülése

2016.05.23.

HACS alakuló ülés

2016.05.25.

HACS közgyűlés I.

2016.06.16.

Győri Tervezést Koordináló Csoport megalakulása

2016.06.16.

Tervezői műhelynap és workshop I.

2016.06.16.
2016.06.10-20.
folyamatos

Strukturált mélyinterjúk

2.

Tervezői műhelynap és workshop II. – záró fórum

2016.06.26.

Lakossági fórum

2016.06.28.

HACS közgyűlés II.

2016.06.29.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia akcióterületét Győr Megyei Jogú Város teljes
6

közigazgatási határon belül elterülő területe alkotja. A Központi Statisztikai Hivatal 2014. évi
helységnévkönyve alapján Győr területe 17462 hektár, azaz mintegy 174,62 km2. Az akcióterület
lakosainak száma 128.902 fő.
1. sz. ábra: A Győri HKFS akcióterülete

Forrás: Győr Megyei Jogú Város szabályozási terve
http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/13_szabalyozasi_terv.html
Győr teljes területének akcióterületté minősítését a földrajzi homogenitáson túl a társadalmi
koherencia, a gazdasági koherencia és a közösség eddigi történelme is indokolja.
Közösségfejlesztési tekintetben az egyik legfőbb indok a közös történelmi, kulturális és vallási
sokszínűségen alapuló örökség, a közös települési identitás, a városhoz, mint egészhez való erős
kötődés. Jelen stratégiához kapcsolódó kérdőíves felmérés alapján a válaszadók nem kevesebb,
mint 74,1%-a a Győrhöz erősebben kötődik, mint a városrészéhez, amelyben él, vagy semmihez
sem. Egy, a városmarketingre irányuló, 2012-ben végzett 700 fős reprezentatív kutatás
eredményei szintén alátámasztják, hogy magas szintű a győriekben a város iránti kötődés, melyet
leginkább a Győr különböző részein élő rokonok, közösségek és munkahelyek váltanak ki. A
válaszadók közel kétharmada semmiképpen sem költözne el a városból, mindössze 14,8%-a
választana más települést lakhelyének. Az összetartozás-tudat mellett a helyi összefogási
szándékra jellemző, hogy a közösségfejlesztési projekt-kezdeményezések túlnyomó részét
(81,5%) több szervezettel partnerségben valósítanák meg a megkérdezett szereplők. Szinte teljes,
több mint 90%-os egyetértés mutatkozik a tekintetben is, hogy a lakókörnyezetük
életminőségéért a lehető legtöbbet az ott élők tehetik. A győriek olyan identitáselemekhez,
szimbólumokhoz vonzódnak erősebben, amelyek sokkal inkább összekötik, semmint elválasztják
egymástól a település egyes közösségeit és városrészeit (ld. „A jövő Győrben épül”, a „folyók
városa”, „találkozások városa”, ”sport városa” szlogenek). Mindezek alapján elmondható, hogy a
városban lévő közösségfejlesztési szándékok hatékonyan és valóban a helyiek bevonásán alapuló
módon csakis Győr teljes területének léptékében valósulhatnak meg.
Az együttes kezelést támasztják alá a város népesség- és településföldrajzi sajátosságai,
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szabályszerűségei. Győr Magyarország hatodik legnagyobb városaként önmagában elegendő
kritikus tömeget biztosít a közösségfejlesztési tevékenységek megvalósításához. Közel 130 ezer
fős lakosságszámával nagyvárosi népességkoncentrációt képez. Nem pusztán a település mérete,
hanem funkcionális gazdagsága, a civil, kulturális és sportélet támogatottsága is alátámasztja az
erőforrások kritikus tömegének rendelkezésre állását a stratégia céljainak megvalósításához.
Életképes fejlesztési stratégia abban az esetben valósítható meg, hogyha komplett városi térben
gondolkodik a terv. Az egy-egy vagy néhány városrészre korlátozódó akcióterület nem lenne
képes megfelelően érvényesíteni a rendszerszemléletet, és olyan városrészi akciókra kerülne sor,
melyek nincsenek összhangban a városi közösségi szisztéma egészével. Ekképpen egymást
gyengítő, felesleges párhuzamos vagy egyszerűen túlzottan pontszerű beavatkozások kerülnének
kidolgozásra. A város egésze együttesen képez olyan vonzó lakókörnyezetet, kulturális közeget,
dinamikus gazdaságot, amelynek elemei közös és komplementer adottságai szinergikus
kapcsolatban állnak egymással. A mozaikos-heterogén városszerkezetből adódóan a közösségi
(kulturális, sport, rekreációs stb.) szerepkörök csak a közös urbanizált térben lehetnek sikeresek,
mivel földrajzi-funkcionális egységekként viselkednek, hatnak egymásra egy rendszer
elemeiként. A legtöbb, jelentős városi és közösségfejlesztő funkciót képező intézmény/szereplő
vonzáskörzete túlterjed egy-egy kerületen, városrészen. Ezek hálózatosan összekapcsolódva
szervesen fejleszthetők. Egyes funkciók (pl. színház, filharmónia, egyetem, sportcsarnokok)
regionális vagy akár határon átnyúló igénybevétele és közösségi életre ható (potenciális)
szervezőereje megköveteli a városléptékű intézkedéseket. Máskülönben ellátási övezetek,
társadalmi és civil kapcsolatrendszerek, interakciók sérülnének (pl. a külsőbb városrészek nem
részesülnének megfelelően a belvárosi kulturális-közművelődési szolgáltatásokból, a külsőbb
városrészek rekreációs-sport területeit pedig a városközponti lakosság nem tudná megfelelően
hasznosítani).
A nagyvárosi létből adódóan Győr városának egészét olyan közösen megoldandó kihívások
vagy kedvező adottságok jellemzik, amelyek városi léptékű együttműködést feltételeznek. Győr
napjainkra a magyar településhálózat legdinamikusabban fejlődő nagyvárosa lett. A várost érintő
népmozgalmak, a le- és felértékelődő területek mozaikossága, a szakképzett munkaerő átfogó
hiánya, a kultúra- és sportgazdasági, kreatívipari potenciálok, a közösségi terek általános
alulhasznosítottsága, a civil élet túlnyomó része mind-mind olyan tényezők, melyeknek csak
közös, Győr szintű kezelése jelenthet erősebb társadalmi-gazdasági kohéziót.
Győr város fejlődése összességében töretlen és dinamikus. Magyarország egyik legfejlettebb,
jó gyakorlatot jelentő településéről van szó. Ennek magyarázata abban található meg, hogy a város
gazdasági szerkezete olyan bázisra épült, amelynek két évszázados hagyományai vannak - azon
belül a nagyipari kultúrának múltja 120 éves. Kialakult egy sajátos munkakultúra, életmód,
szemlélet és értékrend a városban, amelyet politikai rendszerek, gazdasági változások, helyi
akciók és sok-sok más tényező sem volt képes eltörölni, megváltoztatni. A város sikerrel vette a
rendszerváltozás gazdasági és politikai átalakulását, ez köszönhető az előzőkben jelzetteknek, de
annak is, hogy kedvező földrajzi fekvése, jó közlekedési kapcsolatai, nyitottsága teret adott az új
tevékenységek fogadásának. A gazdasági bázis folyamatos fejlesztése, annak működési
körülményeinek biztosítása, egyben magának a városi térnek - mind fizikai, mind szellemi
értelemben - a biztosítása megteremtette azokat a körülményeket, pontosabban feltételeket, amik
a szereplőket az előrelépésre ösztönözték.
A városi rendszer működőképes, annak alrendszerei és elemei egymásra épültek, közöttük a
kapcsolatok kialakultak, szinergikus hatást generálnak. A gazdaság stabilizálja a foglalkoztatást,
így a lakosok tartós jövedelme a fogyasztást serkenti, ami a napi fogyasztáson túl beruházásokban
(pl. lakásépítés) is megjelenik, ezek hatnak a közösségi szolgáltatásokra, melyek kínálata
egyenletesen bővült. A gazdaság a város egészének területén a közszolgáltatások rendszerét is
alakítja, formálja azok intézményi és működési kereteit. Az önkormányzat kiépítette a magas
szintű közszolgáltatás rendszereit és intézményeit, ezek a gazdaságot, az intézményeket, a
háztartásokat jól szolgálják. A városi bevételekből arányos visszaforgatás történik a rendszerek
működtetésre, így nem csak az intézmények fenntartására jut, hanem azok ütemezett fejlesztése
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mellett a városi infrastruktúra bővítésére is. A város saját forrásaiból és más külső és belső
támogatások bevonásával célirányos fejlesztéseket valósított meg, amelyekhez a gazdasági
szereplők beruházásai vagy éppen a háztartások fejlesztései is kapcsolódtak. Győr sikeresen
kapcsolódott be a 2007-2013-as Európai Uniós tervezési időszak forrásainak felhasználásba. A
városba a különféle szereplőkhöz együttesen közel 100 milliárd forintnyi támogatás jutott az
ágazati operatív programból. Ezen túl a NYDOP-ból a városi közösség további 13,8 milliárd Ft-tal
részesedett. Mindez jelzi, hogy a város gazdaságának, intézményeinek és egyéb szereplőinek
forrásfelszívó képessége magas. Ez nem csak az önkormányzat munkájából, hanem a városi
közösségi ökoszisztéma más szereplőinek együttműködési hagyományaiból, a városban kialakult
gondolkodásmódból, értékrendből és a célok kölcsönös elfogadásából következett.
3.

Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése

3.1

Helyzetfeltárás

Az alábbi helyzetfeltárás során azokat az adottságokat, folyamatokat, akadályokat és
potenciálokat tárjuk fel, amelyek közvetlenül hatást gyakorolhatnak Győr helyi közösségeinek
fejlődésére.
3.1.1

Térszerkezet specifikumai

Győr Megyei Jogú Város település-földrajzi fekvése igen kedvező. Az úgynevezett
„Aranyháromszög”, azaz a Bécs–Pozsony–Győr alkotta városhármas tagja. A két fővárost és egy
regionális központot magába foglaló nagyvárosi térség részeként Győr számára az Ausztriához és
Szlovákiához való közelség számos funkció terén lehetővé teszi a közösségközpontú határon
átnyúló együttműködéseket és győri városi funkcióerősítéseket.
Győr összesen 15, Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában
meghatározott városrésszel rendelkezik. Győr településszerkezetét a mozaikszerű tagoltság
jellemzi. Ez a fajta térbeli egyenlőtlenség hozzájárult többek között ahhoz is, hogy izolált
közösségek alakultak ki. A tagoltság következik egyrészt a természeti környezet, elsősorban a
vízfolyások településmorfológiát befolyásoló szerepéből, másrészt a városszövet történeti
fejlődéséből. Szintén jelentős hatást gyakorol a térstruktúrára a közlekedési infrastruktúra
kiépítettsége és a különböző települési funkciókat megtestesítő intézményhálózat
elhelyezkedése.
A város felépítése, térszerkezete igen heterogén már a beépített, illetve beépítésre szánt
területek terület-felhasználási egységei alapján is: egymás mellett léteznek kimondottan
gazdasági (pl. Gyárváros, Központi Iparterület), vegyes, városközponti (pl. Belváros), valamint
dominánsan lakófunkciójú (pl. Ménfőcsanak, Marcalváros) településrészek. Az egykor önálló
települések többé-kevésbé összenőttek, vagy összenövőben vannak. Ez kedvez a városrészi szintű
közösségi terek, közösségépítő-fejlesztő funkciók kialakításához (pl. Bácsa és Kisbácsa, Sziget és
Újváros esetén). Győr városfejlesztési problémája a beépítésre szánt területek gyors növekedése,
amit a város nem tud teljes értékű városi infrastruktúra hálózat kiépítésével követni. A lakóterületek
kiterjedése igen magas (közel 160 m2 /főértékű), így nehezen biztosítható a városias
szolgáltatások egyenletesen magas színvonala e kis beépítési intenzitás mellett. Különösen a
külső, illetve újonnan beépült városrészek ellátása ütközik akadályokba. A városi területek
szétterjedéséből eredően közösségi terekre van szükség, olyan közösségközpontú területekre
– rendezvényhelyszínekre, multifunkcionális sport-szabadidős-rekreációs-kereskedelmi,
komplex térhasználatot lehetővé tevő egységekre -, amelyek teret engednek a marginalizálódó,
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izolált, a közösségi életből kimaradó csoportoknak, és sokszínű, befogadó közösségeket képesek
teremteni a különböző közösségek összefogásával a társadalmi interakciók széles skáláját lehetővé
téve. A jelenlegi városi kültéri és bizonyos intézményi tereket nem kellő hatékonysággal
hasznosítják, és a puszta városképi, mikro-klimatikus és bizonyos szabadidős szerepkörükön túl
sok esetben nem képesek közösségi-kulturális terekként működni. Nagyrészt hiányoznak azok a
terek, melyek a közösségi kezdeményezéseket képesek lennének infrastruktúra,
szolgáltatáskínálat stb. révén felkarolni, fenntartható módon támogatni. Győr az említett
alulhasznosítás ellenére kiterjedt közösségi infrastruktúrával, eseményekre potenciálisan
alkalmas térségekkel rendelkezik. Ilyennek kell tekinteni az elmúlt évek során önkormányzati
forrásból felújított köztereket (pl. Széchenyi tér, Dunakapu tér), a meglévő köztéri-zöldterületi
állományt (pl. Bercsényi-liget, Bisinger József park), a kihasználatlan intézményi pincéket,
udvarokat, tetőtereket, aulákat (pl. Generációk Háza, Vaskakas Bábszínház, Városi Levéltár),
továbbá a tervezett közterület-rehabilitációkat (pl. a II. János Pál tér – Schweidel utca komplex
funkcióbővítő rehabilitációja). Jövőbeli veszély a közösségek által szintén alulhasznosított
barnamezős területek további degradációja, a helyi közösségi élet számára történő kiüresedésük.
3.1.2

Környezeti adottságok

Nem pusztán környezeti adottságként, de külön is érdemes kiemelni a vízfolyások
városban játszott szerepét. Az elmúlt években világ- és Európa-szinten is felértékelődtek a tájitelepülésképi értékekben gazdag part menti városi területek, illetve az azokra fókuszáló sokoldalú
fejlesztések, társadalmi akciók. Nincs ez másképp Győrben sem: a „folyók városa” bővelkedik
beépítésre nem szánt, alulhasznosított, természet-közeli, folyó menti területekben. Ezek ráadásul
a Mosoni-Duna, a Rába, a Rábca, a holtágak és a szigetek mentén többnyire összefüggésben vannak
egymással, és felfűzhetők egymásra – ideértve a zöldterületeket, a sportegyesületek telephelyeit,
az egyetemvárosi infrastruktúrát, a kulturális, közművelődési intézményeket, a közösségi tereket.
A vizekre való rákapcsolódás és nyitás jelentős potenciált képez a helyi közösségfejlesztés
számára. Hangsúlyos figyelmet érdemelnek elsősorban a folyóparti tájak részét képező fás-ligetes
területek. Miután Győrben hagyományosan is épültek – eredetileg elsősorban csónakházak – az
ártérben, kiemelten lényeges kérdés a tájképi szempontból különösen fontos ártéri épületek
átépítése, esetleg új épületek építése. A folyamatos árvízi kockázatok mellett számításba kell
venni, hogy amennyiben nem sikerül fenntarthatóan hasznosítani a vízparti területeket, a
közösségfejlesztésnek teret adó természeti, zöld- és közterületek környezeti leromlása
valószínűsíthető.
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3.1.3

Közösségi élet

Szintén külön kell megemlíteni a felértékelődő területek között a Belváros funkcióbővítő,
kulturális infrastrukturális fejlesztéseit. A városközponti, illetve vízparti városi területeken túl a
közösségfejlesztés szempontjából kiemelt térségek közé tartoznak a sport- és rekreációs
területek. Győrt aktív sportélet jellemzi, amely nem csak a helyi sikersportágakra, a profi sportra
(pl. női kézilabda, kajak-kenu) terjed ki, hanem legalább ennyire fontos az utánpótlás-nevelés és a
tömegsport ösztönzése. Győr a sport városa; hosszú évek óta a település mindenkori
költségvetésének 1%-át a sport támogatására fordítja, lehetővé téve ezzel a sportolási lehetőségek
folyamatos bővülését, a jövő sport példaképeinek kinevelését. Ennek is köszönhető talán, hogy
több sportágban (futball, kézilabda, kosárlabda, futsal vagy kajak-kenu) nemzetközileg is elismert
sportolókkal és egyesületekkel büszkélkedhet, melyek évről évre növekvő számú sportrajongót
csábítanak a városba. Győr az elmúlt években, az országos és regionális jelentőségű bajnokságok
mellett több alkalommal adott otthont kézilabda, öttusa, kajak-kenu stb. Európa-bajnokságnak,
világbajnokságnak. Győr kimondott városfejlesztési célja a spotvárossá válás, ennek érdekében az
elmúlt évtizedben számos sportinfrastruktúrát érintő fejlesztésre került sor (pl. ETO Park, Audi
Aréna Győr, új egyetemi sportcsarnok). Jelenleg is zajlanak olyan nagyszabású beruházások,
melyek a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF 2017) helyszíneiként fognak szolgálni.
Ezen helyszínek többsége (pl. a Sziget városrészbeli olimpiai központ vagy az Aqua sportközpont)
ráadásul egy kilométeres távolságra sincs a vízparti rekreációs-közösségi terektől. Rendkívül
fontos, hogy a város és a közösségfejlesztésben résztvevők a sportfunkciókat hosszú távon
fenntarthatónak tartják. Ez az infrastruktúra többcélú, közösségi szerepköröket is megjelenítő
hasznosítása tovább erősítheti.
A közösségfejlesztésben meghatározó szerepet játszó művelődési és művészeti
intézmények többsége, mint például a Győri Nemzeti Színház, a Győri Balett, a Győri
Filharmonikus Zenekar, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr Megyei Jogú Város
Levéltára, a Generációk Háza a Belvárosban koncentrálódnak. Ezek az épületek, mint ahogy a
belvárosi épületállomány egy jelentős része is, ráadásul Magyarország műemlékekben, épített
örökségekben egyik leggazdagabb városközpontját képezi. Ezen tárgyi örökség kulturális
gazdasági, turisztikai, közösségi, funkcióbővítő hasznosítása még jelentős potenciált tartogat. A
központba tömörülő funkciók ellenére érdemes kiemelni, hogy valamilyen közösségi tér (pl.
művelődési központ) mindegyik városrészben van, méretük, felszereltségük ugyanakkor széles
skálán mozog. Mindent összevetve magas színvonalú művészeti társulatok, alkotócsoportok (pl.
grafikusok, bábszínházasok, filharmonikusok) tevékenykednek a városban gyakran országos, sőt
nemzetközi szinten is kiemelkedő kulturális-művészeti intézmények keretein belül.
A Győrben működő könyvtárak és a fiókkönyvtárakban a kölcsönzött könyvek száma
2007-ig közel 100 ezerrel csökkent, majd 2011-re összességében 93 ezret meghaladó számban
emelkedett, így a vizsgált időszak elején és végén szinte ugyanannyi könyvet (több mint 530 ezer
kötetet) kölcsönöztek a beiratkozott olvasók. A beiratkozott olvasók számában pozitív tendencia
volt megfigyelhető az évtized során, számuk 2001 és 2011 között összességében 20 848 főről 26
ezer főre emelkedett, ez 25%- os növekedésnek felel meg. A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és
a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 2013. január 1-jétől Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér néven közös intézményi keretben működik. A könyvtár szolgáltatásai továbbra is
ugyanazokon a helyeken érhetőek el, mint az egyesülés előtt, megmaradt a 7 fiókkönyvtár is. A
városban több más, jelentős könyvállománnyal rendelkező könyvtár is működik még (pl. Győri
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár; Széchenyi István Egyetem könyvtára). Győrben számos
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művelődési és művészeti intézmény szolgálja a közösséget: művelődési központok, múzeumok
sokasága található, említésre érdemes a Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, a Győri
Balett, a Győri Nemzeti Színház, a Vaskakas Bábszínház és a Győri Filharmonikus Zenekar. A
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 11 helyszínen rendelkezik állandó kiállítóhellyel. A
múzeumi látogatók száma összességében jelentős mértékű visszaesést mutat. 2005 és 2008
között csökkent, majd 2009-ben egy jelentős mértékű növekedés következett be, azóta viszont
drasztikus mértékben, 57 ezer főre visszaesett a győri gyűjteményeket látogatók száma. Az
intézmények művelődéstechnikai és informatikai eszközparkja korszerűsítést igényel. A
kulturális (humán) képzést folytató felsőfokú tanintézetekkel való együttműködés esetleges és
stratégia szempontból nem átgondolt, irányított.
A közösségi élethez az infrastrukturális ellátottságon túl számos program, fesztivál,
vásár, szabadtéri rendezvény járul hozzá. Ugyanakkor mind területileg mind tematikáját
tekintve is korrekcióra szorulnak ezen események. Többségük ingyenes, a belváros köztereire,
illetve konvencionális helyszínekre korlátozódnak. Annak ellenére, hogy a győri programkínálat
igen színes, egész éven át tartó, magas színvonalú, és már-már túlkínálattal küzdő, még jelentős
kiaknázatlan lehetőséget képvisel az olyan rendezvények tematikájának, földrajzi lefedettségének
és számának növelése, melyek kifejezetten a helyi kulturális örökségre, a helyi emlékezetre építenek,
innovatív, szabadtéri, mobil módon. A fesztiválok és más rendezvények vonzerejét ugyanakkor – a
helyi és tágabb környezetből érkezők számára egyaránt – jelentős mértékben növelheti
egyediségük, különleges győri vonatkozásuk, a hely szelleméhez (genius loci) való kötődésük. Ide
tartozó kulturális örökségelemek többek között a Szent László Napok, a vaskakas legendája és más
városi legendák, a törökellenes harcok, a győri csata, 1848, 1956 helyi eseményei stb. A hely- és
családtörténeti adottságok feldolgozatlansága oda vezet, hogy a város helyi hagyományainak
nagyobb fokú hangsúlyozására kifejezett igény mutatkozik. Erre lehetőséget biztosít a város
helytörténeti tudásanyaga és a meglévő szakembergárda. A rendezvényekhez kapcsolódóan is
fontos jellemző, hogy nehézkes az információáramlás a társadalom tagjai között a társadalmi
eseményekkel kapcsolatban, és javítandó a klasszikus marketingtevékenység.
A lakófunkcióval és a közösségi intézményrendszerrel kapcsolatban fontos kiemelni a
társadalom természetes vándormozgalmát. A városrészek lakónépességének változásai azt
mutatják, hogy főként a lakótelepek voltak az alacsonyabb népességmegtartó erővel bíró, taszító
terek. E városrészek jelentős vándorlási negatívumot értek el (Adyváros és Marcalváros
népessége 11-11%-kal csökkent a két népszámlálás között). Ezzel szemben ellentétes irányú
folyamatok zajlottak le olyan városrészekben, amelyekben a népességnövekedés igen
nagymértékű volt (Ménfőcsanak: 37%, Városrét: 41%, Pinnyéd: 65%, Sárás 182%). Előbbi
esetben el kell gondolkozni a városrészek attraktivitását, a helyi kötődés megerősítését szolgáló
közösségmegtartó fejlesztéseken. Utóbbi esetben pedig a városrészi közösségi terek, funkcionális
alközpontok megteremtését szükséges előmozdítani a közösségépítés érdekében.
3.1.4

Gazdasági jellemzők

Győr dinamikusan fejlődő gazdasági háttérrel rendelkezik, amely stabil hátteret nyújt a
közösségi célok finanszírozásához is, ezek nélkül a társadalmi felelősségvállalás beszűkülése
komoly veszéllyel fenyegetne. A város gazdaságában kiemelkedő szerepe van az Audi Hungaria
Motor Kft-nek - nem csak a foglalkoztatás terén, hanem a városi kezdeményezések támogatásában
is (pl. sportszponzoráció, egyetemi versenyek támogatása). A közösségfejlesztéshez kapcsolódó
gazdasági szektorok közül ki kell emelni jövőbeli fejlődési potenciálja miatt a sport- és
kultúragazdaságot. Nagy lehetőséget rejt egyrészt az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
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megrendezése 2017-ben, másrészt az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése 2023-ra. A helyi
gazdaságot összességében fejlett közlekedési infrastruktúrák és jó elérhetőségi viszonyok segítik.
Várhatóan a közösségi közlekedés és az úthálózat további fejlődésével növekszik majd a győri
intézmények, rendezvények látogatottsága. Győr gazdaságában egyre nagyobb szerepet kapnak a
K+F+I tevékenységek. Az IT szektor fejlődése nyomán új, innovatív technológiák megjelenésére
van lehetőség, amely folyamat webes alkalmazások és egyéb elektronikus felületek (adatbázisok,
kiállítási-szemléltető eszközök stb.) kialakítására ad lehetőséget, a lokális közösségeket is közelebb
hozva egymáshoz és a városhoz.
A gazdasági életen belül külön kiemelendő a kereskedelem-vendéglátás helyzete.
Általános tapasztalat volt a minőségi kereskedelmi funkciók folyamatos eltűnése a városközponti
területekről. A kereskedelmi és szolgáltató szektor degradációja nyomán leértékelődött a város
korábban elsőszámú bevásárló utcája, a Baross utca és környéke. A legtöbb színvonalas üzlet a
Belváros helyett az újonnan épített bevásárlóközpontokba, döntően a győri Árkádban talált helyet
magának. Ekképp számos üres önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyiség áll szabadon,
a meglévők egységes színvonala pedig stagnál vagy csökken az elmúlt évek tendenciája alapján.
3.1.5

Társadalmi-gazdasági jellemzők

A város társadalmi-gazdasági helyzete nagymértékben meghatározza a
kultúrafogyasztási közösségi igényeket. 2011-es adatok alapján a teljes népességre vonatkozó
aktivitási ráta Győrben 47,9%, a munkanélküliség az 1990-es évek második felétől meginduló
csökkenést követően a gazdasági világválság éveit leszámítva tartósan alacsony szinten áll, 2012ben 4,1% volt. Győrben magasabb a diplomás és érettségizett lakosok aránya, míg az országos
átlagnál jóval kisebb az alacsonyabban kvalifikáltak rétege. 2011-ben már a város minden ötödik
lakosa diplomával rendelkezik, míg az országos átlag csak 15 százalék. A hosszú távú megyei
adatsorok alapján elmondható, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 20 év alatt
a felére csökkent (62%-ról 34%-ra), míg az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya a
kétszeresére növekedett (7%-ról 14%-ra) – tehát a magasabban kvalifikált, iskolázottabb rétegek
aránya dinamikusan nőtt a térségben. Elmondható, hogy Győrben magasabb a diplomás és
érettségizett lakosok aránya, míg az országos átlagnál jóval kisebb az alacsonyabban kvalifikáltak
rétege, magas a kreatív, kulturális iparban dolgozók aránya. A foglalkoztatottak hozzávetőlegesen
fele szellemi munkát végez, szemben a kb. 40%-os országos aránnyal. A városban jellemző a
vezető és értelmiségi, illetve egyéb beosztott szellemi szolgáltató munkák koncentrációja.
Mindezek az országos átlaghoz viszonyítva kiemelkedően kedvező mutatók felhívják a figyelmet
arra, hogy Győrben alapozni lehet a színvonalas kultúragazdaságra. A városban kialakult egy
olyan fizetőképes, kultúrafogyasztó és közösségi életet élő közönség, amely igényli a színvonalas
rendezvényeket, szolgáltatásokat, művészeti produkciókat. A nagyobb lélekszámú városrészekre
fókuszálva fontos megemlíteni, hogy lakóhely szempontjából Révfalu és a Belváros tekinthető a
magasan szituált, képzett csoportok kedvelt célterületének. Az alacsonyabb végzettségű és
idősebb korosztályt tömörítő városrészekhez immár évek óta a lakótelepek tartoznak, továbbá
Újváros és Gyárváros jelentős része. A jövőbeli fejlesztéseknek tekintettel kell lenniük arra, hogy
a kultúra vonzereje, népszerűsége csökkenhet, ezért az innovatív eszközök használata fel fog
értékelődni.
Ugyanakkor a város kulturális, sport, közművelődési és egyéb közösségfejlesztéshez
köthető gazdasági tevékenységét már jelenleg is negatívan érinti a fokozódó munkaerőhiány.
Győr ugyan vándorlási nyereséggel bír, mégsem szabad elfeledkezni a képzett, speciális
szakterületen dolgozó munkavállalók elvesztéséről, a strukturális munkanélküliségről, valamint
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a kulturális-közművelődési szektorhoz képest versenyképesebb bérezésű gazdasági
tevékenységek elszívó hatásáról. Győr számára a szakképzett munkaerő letelepítése, integrálása
fontos célkitűzés lehet.
3.1.6

Kulturális jellemzők és erőforrások

Győrben bizonyos közösségek megszólítása, a közösségi és kulturális
tevékenységekbe, az önkéntességbe történő bevonása ma még nagymértékben
nehézségekbe ütközik. Különösen a 16-30 év közöttiek esetén beszélhetünk passzív
generációról. Elsősorban a középiskolások és egyetemi hallgatók megszólítása problémás, mivel
a fiatalok különböző korosztályai esetenként markánsan eltérő kulturális tartalmakat tekintenek
önmagukat maradandóan kifejezőnek, értékítéleteik eltérőek. Kulturális szocializáltságuk,
életfelfogásuk, életcéljuk és jövőképük nagyban különböző csoportok kialakulását eredményezi.
Ma számos olyan kihasználatlan potenciál, jelenleg még kedvezőtlen adottság, folyamatjellemző
közösségi működésükre, melyekre építve hatásos eredmények érhetőek el a befogadó, sokszínű
közösségek megteremtése és az ifjúság aktivizálása terén. A könnyűzenei élet sokszínűségéhez a
jazz, big band, boogie woogie stb. formációk mellett az elmúlt években alakult, műfajilag gazdag,
de próbahelyiséget és fellépési lehetőséget nélkülöző „garázszenekarok” is hozzájárulnak. Az
egykor népszerű iskolai irodalmi színpadok, amatőr színjátszó és versmondó körök száma az
elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, melynek oka egyrészt a művészeti ágban csoportvezetői
képzettséggel és affinitással rendelkező csoportvezetők – és szervezett képzésük – hiánya,
valamint a színjátszás jelentős költségvonzata (pl. jelmez- és díszletkészítés). Fontos azonban
leszögezni, hogy Győr egyetemvárosi létéből adódóan több ezer fős hallgatóság jelenthetne biztos
erőforrást a közösségi élet szervezésében. Kulcskérdés, hogy a jövőben növekszik-e az ifjúság
befogadóképessége a művészeti-kulturális programok iránt.
Annak ellenére, hogy a városban jelentős létszámú felsőfokú humánképzés is folyik, tehát
kulturális affinitással bíró fiatalokról van szó, az egyetemisták részvétele a kulturális intézmények
rendezvényein arányaiban rendkívül alacsony. A közösségteremtés szempontjából érdemes
megjegyezni, hogy jellemzően a rekreációs tevékenységeket, szabadidős szórakoztató programok
(koncertek, sportesemények stb.) fiatalok általi látogatottsága jelentős. Kivételt a Széchenyi István
Egyetem – helyi vállalatok támogatásával szervezett – műszaki tudományos kutatási és innovációs
programjai jelentenek. A Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) a város legnagyobb ifjúsági
rendezvénye. A hallgatók kulturális kötődése és integrálása Győrhöz – az „Egyetemváros a
városban” problematika feloldására – olyan erőforrást jelenthet, mely a tanulmányok befejeztével
sem szűnik meg, ezért kiemelt célcsoportként érdemes tekinteni a hallgatóságra. A helyi nonprofit szektorbeli, kulturális és más közösségteremtő szereplők, csakúgy, mint az önkormányzat
célja a kulturális javak fiatalok számára történő minél szélesebb körű elérhetőségének
megteremtése. Szükséges megteremteni az egyes korcsoportok igényei szerinti kulturális
tartalmak pluralizmusát, hogy az személyes részvételre és aktivitásra ösztönözzön a „kallódással”
szemben. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, a kulturális alapú közösségépítés akkor sikeres,
hogyha a Széchenyi István Egyetemen vagy annak közvetlen szomszédságában kerülnek
megszervezésre akár komolyzenei, önkéntességi felhívási stb. akciók.
Miközben az általános iskolákban és a gimnáziumokban, ha szerényebb formában is, de
meggyökeresedett a nem szorosan az oktatáshoz kötődő kulturális tevékenység, addig a
szakképző intézményekben nagyon ritka példa például egy múzeumpedagógus jelenléte.
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3.1.7

Városi identitás

Győr identitását évek óta átgondolt szimbólum- és szlogenrendszer támogatja. 2011-ben
megújult a város szlogenje: „Egészség, Kultúra, Innováció. A jövő Győrben épül.”, mely
jelmondattal a városvezetés Győr értékeire építkezve egy fiatalos, dinamikusan fejlődő város
képét alakítja ki. Az új szlogen és logó Győr innovatív szerepét, K+F tevékenységének súlyát,
turisztikai és gazdasági szerepét, fejlődőképességét hangsúlyozza. Tartalmazza mindazt, amire a
város önmaga kifejezetten büszke (pl. „a kultúra városa”, természeti értékek – folyók, Széchenyi
István Egyetem, Audi).
A vizsgálatok alapján magas a győriekben a város iránti kötődés. A fiatalok, különösen a
15–19 éves korosztály más városba költözési hajlandósága lényegesen magasabb, ez pedig felveti,
hogy a helyi identitás és lokálpatriotizmus erősítése végett célcsoportként jelenjenek meg a
közösségfejlesztési műveletekben. A helyi elit szereplői a város szimbólumai közül a második
legnagyobb gyakorisággal a folyókat említették (25%), potenciális, jövőbeli szimbólumként a
meglévő jelképek mellett a kultúra és a turizmus fontos elemei kerültek említésre, úgy, mint helyi
épített örökség (Püspökvár, Széchenyi tér, Káptalandomb); Audi; egyetem, csúcstechnológia,
innováció; kultúra és turizmus (balett, rendezvények) (Csizmadia–Páthy 2008). A
városmarketingre irányuló 2012-es kutatás eredményei szerint Győr legjellegzetesebb
ismertetőjegyei 1) a barokk Belváros; 2) a város földrajzi elhelyezkedése; 3) folyók; 4) gazdag
programválaszték (Dombi et al. 2012). Az itt élők számára legfontosabb személyekre,
helyszínekre is rákérdezett a kutatás annak felderítése céljából, hogy milyen képek, vizuális
elemek adják a helyiek azonosságtudatát. A legfontosabb győri helyszínek között elsők között
jelenik meg a Városháza, a Széchenyi tér és az Audi, de meghatározó volt a Széchenyi István
Egyetem és a város barokk jellegét adó épületek, végül, de nem utolsó sorban pedig éppen a folyók
és a vízpartok is kiemelt számban kerültek említésre (Dombi et al. 2012). Külön fontos
hangsúlyozni Győr sokszínű szakrális örökségét, püspöki székhely rangját, a sokrétű szakrális
hagyományokat, kultikus helyszíneket.
A helyi, városrészi közösségek identitását, kulturális és közösségi viselkedésmintáit
nagymértékben meghatározza lakóhelyük társadalma mellett a településszerkezetben való helyzet
is. Egyes városrészekben kifejezetten aktív, lokalitáshoz ragaszkodó helyi közösségek működnek
(pl. Újváros, Gyárváros), míg más esetekben komoly gondot okoz a „gyökértelenség”, vagy a város
központi területeiről való kiköltözés által felhígult helyi társadalmakból (pl. Ménfőcsanak) vagy a
szocializmus során épült lakótelepek (pl. Adyváros) atomizálódó közösségeiből következően. A
város gazdasági fejlődéséből következő jelentős népességvonzó erejéből fakadó belföldi
vándorlás nyerteseként Győr nagyszámú új lakost nyert. Győr vándorlási egyenlege 2005 óta
folyamatos pozitívumot mutat, és tekintve azt, hogy a vándorlás elsősorban az aktív korúakat
érinti, ez a tény látható hatást gyakorol a népmozgalmi folyamatokon keresztül a fiatal családok
és azok tagjainak ellátást végző intézményrendszerre és közösségi-kulturális szolgáltatásokra,
igényekre. A város népességnövelő vonzereje megkívánja a betelepülő lakosság – melynek
kulturális szocializáltsága, szokásrendszere nagyban különböző – közösségi integrációjának és
kapcsolatépítésének, „felzárkóztatásának”, helyi kulturális identitása megteremtésének segítését.
A betelepülők integrációja, befogadása tehát nagyrészt ma még megoldatlan kihívások elé állítja a
várost a közösségi életben való aktív részvétel tekintetében. Általában a szocialista és posztszocialista urbanizáció, szuburbanizáció által nem érintett, kisvárosias és gyakran egykor önálló
községeket alkotó városrészekben erősebb a lokalitáshoz való viszony, és részben már
hasznosított erőforrásként értelmezhető, míg máshol erősítendő. Fontos megállapítani, hogy
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összességében a győri, a város egészéhez való kötődés a jellemző. Utóbbi megállapítás indokolja,
hogy a lakosság kötődése, az egymástól izolált, sokszínű helyi közösségek egymáshoz való
közelítése érdekében az egész város került akcióterületként meghatározásra. Összességében igaz,
hogy lehetőségként érdemes tekinteni arra, hogy egyre aktívabb, egyre inkább lokálpatrióta
beállítottságú korosztályok jelennek meg a városi tereken.
3.1.8

Non-profit szféra

A non-profit szervezetek, társadalmi élet jellemzőinek elemzésekor fontos
kiemelni: a lokális non-profit szféra komoly szerepet játszik a város helyi társadalmának,
közvéleményének formálásában. Győrben a társadalmi önszerveződések létrehozására irányuló
aktivitás országos átlag feletti, az 1000 lakosra jutó alapítványok, egyesületek, egyéb nonprofit
szervezetek száma 6,6. A Központi Statisztikai Hivatal 2012-ben 855 működő nonprofit
szervezetet regisztrált győri székhellyel, döntő többségük (89,6%) klasszikus non-profit
szervezet, egyesület, illetve alapítvány. A közösségi aktivitások tekintetében fontos leszögezni,
hogy a legtöbb szervezet a sport, illetve hobbi, valamint éppen a művészet, kultúra és az oktatás
területén működik. E sokszínű szervezeti struktúra széles lehetőséget nyújt az itt élőknek a
társadalmi életbe való bekapcsolódásra, érdekeik megfogalmazására, érvényesítésére,
szabadidejük tartalmas eltöltésére, szükségleteik kielégítésére. Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának költségvetésében pénzügyileg, egy ún. „Civil koncepció” révén stratégiai
szinten, valamint szervezetileg az ún. Civil Kerekasztal segítésével támogatja a non-profit
szervezetek működését, érdekképviseletét, feladatellátását. Ez utóbbi funkciója a non-profit
szervezetek érdekképviselete, a non-profitek és az önkormányzat közötti közvetítés,
együttműködés elősegítése. Sajátos kategóriát képez az önkéntesség, ideértve a középiskolások
kötelező önkéntességi munkáját is. A jövőben ez tovább erősödhet köszönhetően az önkéntesek
toborzását már végző olimpiai pályázatnak, illetve annak, ha létrejön egy platform az
önkénteseket fogadó intézmények részvételével. Sem az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (2017),
sem az Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozat (2023) nem valósítható meg a helyi közösségek
aktív részvétele, a befogadó várost alkotó lokális kezdeményezések megerősödése nélkül.
3.2
3.2.1

A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások
Koherencia a 2014-2020 közötti Operatív Programokkal

Jelen Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szempontjából elsősorban az alábbi, 2014-2020
közötti operatív programok HACS tekintetében fontos kiírásait, projektjeit érdemes kiemelni:


TOP-6.1.4 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
felhívás keretében társadalmi szempontból fenntartható turisztikai beruházásokra adódik
lehetőség, melyekben érvényesíteni lehet a közösségi, szociális szempontokat. Győrben a
felhívások közül kiemelt jelentősége van a városi vagy a helyi kulturális-sport közösségek
által szervezett, turisztikai funkciót is betöltő rendezvények biztosítását szolgáló
beszerzéseknek. Ide tartozik a hangosítás, a vetítés megoldása, a színpadi infrastruktúra stb.
Ezen beszerzések többek között inputokként jelenhetnek meg a HKFS-ben érdekelt
művészeti és egyéb csoportok számára (pl. a városi terek közösségi
rendezvényhelyszínekké, kiállítóterekké formálása során).



TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Felhívás keretében
tervezett önkormányzati tulajdonban vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaság tulajdonában lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújításai,
fejlesztései, külső határoló szerkezeteinek korszerűsítései valósulhatnak meg. Ezen felhívás
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keretében közösségi-, kulturális-, közművelődési intézmények energetikai korszerűsítésére
is sor kerül, mely hozzájárul a komfortosabb, költséghatékonyabb, energiatakarékosabb
közművelődési intézmények működtetéséhez. Ezen épületek, helyiségek rendelkezésre
állása egyik alapvető feltétele a helyi közösségek, művészeti műhelyek, formális és
informális csoportok hatékonyan működésének.


TOP-6.8.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében: a foglalkoztatási paktum szervezete igen széleskörű, és várhatóan szoros
együttműködést megvalósító tagsággal fog rendelkezni. A foglalkoztatási célú
együttműködésekben közösségfejlesztésre is ható tevékenységek szintén helyt kaphatnak.
A paktumban foglaltakhoz jól kapcsolódhatnak a közösségvezérelt helyi fejlesztések. A
paktumszervezetben kialakult, ágazatközi együttműködések a HKFS-ben foglalt célokat
szolgáló projektekben is aktív partnerséget vállalhatnak.



TOP-6.9.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi programok és a hozzá
kapcsolódó TOP-6.7.1 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja
felhívásokra a szociális célú városrehabilitáció terén kapcsolódást lehet találni a
közösségfejlesztéssel mindenekelőtt az Újvárosban azonosított szegregátumban, illetve a
szegregációval veszélyeztetett területeken élőkre vonatkozóan. A helyi közösségekben
élőkkel a felhívás révén intenzív kapcsolat alakul ki a négyéves projekt során. Ehhez a
közösségépítéshez jól kapcsolódhat a CLLD eszköze, újabb inspirációt adva a
felzárkóztatáshoz, az integrációhoz. Mindezek révén az izolálódó csoportok és a többségi
társadalom bevonásával egy befogadóbb, sokszínűbb, integráltabb városi közösség
alakulhat ki Újvárosban. Az integrációs programok szakmai tapasztalatai városrésztől
függetlenül máshol is hasznosíthatók.



TOP-6.9.2. A helyi identitás és kohézió c. felhívás keretében közösségi települési,

településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, közösségi
részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési,
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. Ez az intézkedés
tovább erősíti a helyi közösségek fejlesztését, kezdeményezőkészségét, aktivitását, mely
pozitív hatással lesz a CLLD keretében megvalósuló infrastrukturális és közösségi
programokra, ágazatközi együttműködések és partnerségek erősítésére. A két intézkedés
lehatárolására a pályázati felhívásban sor kerül.

3.2.2

Koherencia a megyei és városi fejlesztési tervekkel

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciója
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciója 2014-2020 (röviden:
kulturális koncepció) több ponton is kapcsolódik a közösségek által irányított fejlesztésekhez. A
koncepció Győr kulturális, közművelődési intézményeire vonatkozó fejlesztési elképzelések közül
az alábbiak emelhetők ki a helyi közösségfejlesztéssel kapcsolatban – tekintettel a HKFS
helyzetfeltárásában foglaltakra:


Gyermekek Háza (ma: Generációk Háza): egy olyan ifjúsági klub, találkozóhely kialakítása
valósulhat meg, mely korosztály specifikus művelődési programok és humán-szolgáltatások
(albérletet és munkalehetőség közvetítése, tájékoztató külföldi tanulmányutakról,
pályázatokról, életviteli tanácsadás stb.) színhelyévé válhat. A Gyermekek Háza épületének
felújításával, korszerűsítésével, a padlástér beépítésével és a pincehelyiség átalakításával
elő kell segíteni, hogy az intézmény szolgáltatásainak és célközönségének kibővítésével
Generációk Házává válhasson, hiszen fontos, hogy az ifjúsági korosztályok eltérő kulturális
és szabadidős igényei befogadására alkalmas közösségi terek alakulhassanak ki.
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Győri Művészeti és Fesztiválközpont: a Szent László-napok rendezvénysorozatának országos
érdeklődés középpontjába helyezése a szakrális és világi programelemek kibővítésével



Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, egykori Duna Filmszínház: az épületben
filmszínház újbóli működtetése modern, értékes technikai eszközök meglétét feltételezi,
melyek hiánya és a „filmszakma” üzleti feltételei miatt csak e területen szakértelemmel,
kapcsolatokkal és befektetői tőkével rendelkező vállalkozó által lehetséges



Újvárosi Művelődési Ház: a körzetben működő iskolák oktatási-nevelési munkájának
segítésére a gyermekközösségeknek mind nagyobb számban, változatos kulturális
programokba történő bevonása, részben tanévi kisközösségi programokkal, részben a nyári
szünidőkben szervezett táborok által. A Bercsényi liget és az egykori piactér területének
rehabilitációját követően értékelni kell a környezeti és technikai feltételek fejlesztésével a
területnek városi szintű szabadtéri kulturális rendezvények megtartásához történő
igénybevétele távlati realitását



Győri Balett: Az intézmény „nemzetköziségének” további kiszélesítésére a határokon túli
művészeti együttesekkel való kapcsolatokra épülő Bécs–Pozsony–Győr együttműködés
kínál a jövőben kihasználandó lehetőségeket.



Győri Filharmonikus Zenekar: egy lehetséges nemzetközi zenei verseny vagy fesztivál
megtervezése és megvalósítása. Az együttes tovább kívánja erősíteni együttműködését a
Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetével a zenekari muzsikus
„utánpótlást” is biztosító képzésekben és továbbképzésekben.



Győri Nemzeti Színház: az elkövetkezendő évek tekintetében a művészeti vezetéssel és a
közönségkapcsolati munkával szemben egyaránt valós igény és elvárás a fiatal
korosztályoknak, ezen belül a tanulóifjúságnak művészet-pedagógiai eszközökre építő
színházbarát közönséggé nevelése. Mindez a helyi oktató-nevelő intézményekkel való
együttműködéseknek az egyes partnerek sajátos működési feltételeit figyelembe vevő
tematika kialakítását és gondozását feltételezi. A színházépület és környezete tervezett
rekonstrukciójának megvalósítása perspektívát teremthet annak lehetőségére, hogy a
belváros főbb terei összefüggő, összehangolt rendezvénytérként szolgálják a kiemelt
szabadtéri kulturális programok megrendezését.



Vaskakas Bábszínház: a gyermekeknek és a családoknak szóló igényes művészeti és
szórakoztató programok megrendezésére – egyben annak garanciájaként – a jövőben is a
Vaskakas Bábszínház hivatott. A Vaskakas Bábszínház javaslatot tett egy ifjúsági kulturális
találkozóhely, a Vaskakas Művészeti Központnak kialakítására, mely a győri fiatalok
művelődésének otthona lehetne. A kulturális centrum a színház, az iskola és a művelődési
ház funkcióit egyesíti, középpontba helyezve az ifjúsági kulturális és művészeti
tevékenységek szervezőjeként a nyitott, multifunkcionális és komplex kínálatú színházi
funkciót.



Győr Megyei Jogú Város Levéltára: az E-levéltári projekt mihamarabbi beindítása
szükségszerű és időszerű feladat. Mindez informatikai eszközfejlesztést, számítógépes
beruházást, a digitalizálás technikai feltételeinek megteremtését teszi szükségessé.



Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér: A közösségi összejövetel, a „találkozási pont” iránti
igény plasztikusan tapintható, ezeknek nem léteznek valós nonprofit bázisai, tehát e
szerepet a könyvtárak tekintetében ki kellene teljesíteni, figyelemmel azonban arra, hogy a
hagyományos könyvtári terek primátusa irányából el kell mozdulni a családiasabb,
modernebb és kényelmesebb fogadóterek felé. A Könyvtár központi épületének építészeti
megoldásai és belső terei átépítésükkel olyan funkcióbővítő fejlesztéseket tesznek lehetővé
(foglalkoztató és olvasótermek, klubszobák, internetes kávézó, pódiumszínpad stb.),
melyek komplex közösségi térként funkcionálva a könyvtári szolgáltatásokat újraértelmezi.
Különösen fontos a bővítés a gyermekkönyvtári szolgáltatások fejlesztése érdekében.
Összegezve: a könyvtár célja, hogy egy szerethető közösségi tér legyen, találkozási pontja
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gyermekeknek, fiataloknak, középkorúaknak és időseknek, ahol lehet beszélgetni, kávézni,
lapozgatni, de ahol magas felkészültségű szakember is segít az információs igények
kielégítésében, és amely egyúttal Győr és Győr-Moson-Sopron megye múltjának digitális
alapú forrása, a szórakoztató irodalom, a „magas kultúra”, a filmek, a zene és a rendezvények
világa.


Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum: A múzeumnak a jövőben is olyan,
társadalmilag nyitott intézményként kell működnie, ahol a hagyományos művelődési
lehetőségeken túl mind a kiállítások tartalma, mind a járulékos programok esetében
érvényesül az interaktív látásmód, ahol a művész és alkotása találkozhat közönségével, és
melynek célja, hogy a magyar múzeumok közössége tagjaként szakmai együttműködésével
jó példaként szerepeljen a kulturális szervezetek és a közvélemény előtt. Mindezek
érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a győri non-profit és vállalkozói réteg kulturális
tevékenységére és új együttműködési területek feltárására kell törekedni a helyi
kultúraközvetítőkkel, kulturális és oktatási intézményekkel. A fogyatékkal élők rendszeres
múzeumlátogatásának elősegítéséről a muzeális ingatlanok folyamatos és tervszerű
akadálymentesítésével kell gondoskodni. Cél a Rómer-ház felújítását követő, újból ifjúsági
közösségi térként történő megnyitása és működtetése, mely egyaránt jól szolgálhatja a
fiatalok vizuális-művészeti alkotóközösségeit, befogadva a legkülönbözőbb művészeti
műfajok és irányzatok képviselőit, kapcsolatokat építve a társművészetek felé, lehetőséget
és helyet adva az öntevékeny, kultúraelsajátító tevékenység és a tartalmas szabadidős
programok számára. A Rómer Terem felújításával – a hagyományokat megőrizve – olyan
többfunkciós létesítmény alakítható ki, mely elsődlegesen a fiatal korosztályokat szolgáló,
több műfajt magába foglaló (képző-, film-, táncművészet, irodalom stb.) művészeti
centrumként és közösségi térként működtethető.



Apátúr-ház: műemléki épülete felújításával, belső udvarának lefedésével korhű, a barokk
kor hangulatát megidéző közönségtér valósítható meg. Az épület belső tere művészeti
előadások megrendezéséhez nyújthat páratlanul esztétikus, igényes környezetet.



A Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kezdeményezésére megvalósuló, a város
sporttörténetének jeles emlékeit magába foglaló sporttörténeti gyűjteményi kiállítás
létrejötte hozzájárul a győri sportsikerek emlékeinek megőrzéséhez, azok tudományos és
ismeretterjesztő célú kutatásához, közkinccsé tételéhez.

Fontos hangsúlyozni, hogy kiemelt fejlesztési területnek, illetve ebből következően
célcsoportoknak tekinthetők az ifjúsági kultúra és annak formálói, továbbá a non-profit
szervezetek és az alkotóművészeti közösségek. A kiemelt fejlesztési területek című alfejezet
kiemeli Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot (TOP), valamint a közösség által
irányított várostérségi helyi fejlesztéseket (CLLD). A koncepció rögzíti:


a helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztését;



a helyi emberi erőforrás-fejlesztések és a társadalmi befogadás és foglalkoztatásösztönzést;



a helyi identitás növelését – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítését;



a helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési
programokat és



a helyi szerveződések elősegítését – non-profit szervezetek, közintézmények, helyi lakosok
közötti kapcsolat erősítését.

„Az Önkormányzat kulturális közszolgáltató szerepe ezen nemzeti prioritások irányelveire
épül, melyekkel összhangban a kulturális fejlesztés területei, a célok és eszközrendszerek,
valamint az élő társadalmi együttműködések tekintetében azok továbbfejlesztésére törekszik” –
áll a koncepció szövegében.
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Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Győr Integrált Településfejlesztési Stratégiája a város településfejlesztési koncepciójából
indul ki, melynek mottója: „Egészség, Kultúra, Innováció. A jövő Győrben épül.” A jövőkép
értelmében Győr 2030-ban országosan és közép-európai szinten is kiemelkedő lakó- és kulturális
környezetet kínáló város lesz. Sikeresen diverzifikálja gazdaságát a sportgazdaság területén, és
magas színvonalúvá válik a kulturális és a művészeti élet.
Az átfogó és részcélok tekintetében az alábbi célok emelhetők ki a közösségfejlesztés
szempontjából:
1. Társadalom: A helyi társadalom – országos összehasonlításban is – legyen kiemelkedően
aktív.


Szolidáris és befogadó társadalom: esélyegyenlőség biztosítása



Demokratikus helyi kormányzás: hozzájárulás a non-profit szervezetek működési
feltételeinek biztosításához.



Egészséges társadalom: az élethosszig tartó sportolás lehetőségeinek fejlesztése· a
szabadidő eltöltés lehetőségeinek szélesítése.



Kulturált társadalom: a város kulturális központ szerepének erősítése; a lakosság térségi
kötődésének erősítése (helytörténet, helyi kultúra, hagyományok)
2. Gazdaság: Több lábon álló (diverzifikált) gazdaság: kreatív iparágak fejlesztése
3. Épített és természeti környezet

3.2 Természeti környezet: a város kiemelt figyelmet fordítson folyóvizeire és a vízpartokra.
Folyamatosan újítsa meg zöldfelületeit, növelje azok funkcionális értékét és attraktivitását.
Vízpartok revitalizációja: hullámterek zöldfelületi rendszerbe kapcsolása, vízparti sétányok
összefüggő közhasználatú rendszerének kialakítása.
Az ITS célkitűzései közül elsősorban az alábbi középtávú célok és azok alá tartozó projektek és
projektcsomagok állnak kapcsolatban a közösségfejlesztéssel:
1.1. Intézményi infrastruktúra fejlesztése: a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János
Karához kötődően hallgatóközpontú rekreációs-szabadidős centrum kialakítása
1.1.3. Kulturális, közművelődési intézmények fejlesztése:
1) „Lüktető Belváros” – A Belváros kulturális infrastruktúrájának funkcióbővítő fejlesztése:
i. az Apátúr-ház komplex funkcióbővítő felújítása (az udvar lefedésével
multifunkcionális rendezvénytér kialakítása)
ii. a II. János Pál tér – Schweidel utca komplex funkcióbővítő rehabilitációja
(szabadtéri színházi attrakciók megrendezésére alkalmas tér kialakítása a
színház előtt, a Schweidel utcában kulinárisgasztronómiai sétálóutca
kialakítása)
iii. a Bécsikapu tér felújítása és funkcióbővítő fejlesztése magánpartnerek
bevonásával (turisztika, gasztronómia, szolgáltatások, parkolás)
iv. a Virágpiac és környezetének felújítása és funkcióbővítő fejlesztése
v. a Győri Nemzeti Színház belső felújítása
vi. a Napóleon ház felújítása és funkcióbővítő fejlesztése
vii. a Megyeház tér felújítása.
2) A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és környezetének funkcióbővítő fejlesztése
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3) A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér komplex funkcióbővítő felújítása: a
projekt a Hermann Ottó utca 22. szám alatti Városi Könyvtár átalakítását, felújítását és
bővítését tartalmazza. A könyvtár korszerűsítésének, szakmai modernizálásának a célja,
hogy az intézmény egyfajta szabadidős, turisztikai és információs ponttá, a kulturális
találkozás színhelyévé váljon. Az átalakítások lehetővé teszik továbbá integrált kulturális
szolgáltatások nyújtását (többek között: e-kávéház és art-mozi működtetését, felnőtt- és
továbbképzések megtartását).
1.2. Sportterületek fejlesztése, szabadidő-rekreációs célú fejlesztések
1) Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezéséhez kapcsolódó létesítmények
elhelyezése és fenntartható üzemeltetése – folyamatban.
2) A Püspökerdő déli részén, valamint a Rábca holtágban egészség- és rekreációs célú
fejlesztések
3) Új sportcsarnok építése a Széchenyi István Egyetem területén
4) Rekreációs célú fejlesztések a Bálványosi-csatorna térségében
5) A Marcal tó menti területek szabadidős-, sport- és rekreációs célú hasznosítása: pl.
vízparti sétányok, közösségi terek kialakításával
1.3. Egészséges, aktív és szolidáris társadalom megerősítése
3) Civil szervezetek szociális területen végzett tevékenységeinek támogatása. A program
célja az e csoportokhoz tartozó érintettek és az őket segítők részére:








jogsegélyszolgálat működtetése
tájékoztató honlap vagy kiadvány elkészítésének kiegészítő támogatása
az előítéletek csökkentését, illetve érdekérvényesítésük megerősítését
szolgáló rendezvények, nyilvános fórumok, illetve elektronikus és
hagyományos formátumú alkotások költségeinek a kiegészítő finanszírozása
a szervezetek tagjai által működtetett önsegítő, sorstárssegítő, kortárssegítő
csoportok működési költségeinek a kiegészítő finanszírozása
óvodai, iskolai integrációs felkészítés támogatása
az önkormányzat és a civil szervezetek közötti hatékony kommunikáció
elősegítése.

4) Az EYOF 2017 megrendezéséhez kapcsolódóan komplex közösségi és települési helyi
identitást erősítő akcióprogram megvalósítása
2.2. Idegenforgalmi célú fejlesztések
1) Turisztikai információs-rendszer fejlesztése Győrben: egy olyan, több területet átölelő
okostelefonos alkalmazás kifejlesztése, amely a városban lakók és az ide látogatók
tájékozódását, mindennapi életét segítheti.
2) Kiskút területének idegenforgalmi, szabadidős és rekreációs célú fejlesztése, zöldterületek
megújítása
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4) A vízi turizmus lehetőségeinek fejlesztése Győrött és térségében: kikötők kialakítása és
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (vízibusz, környezetbarát kishajózás, mederrehabilitáció, vízpartok rendezése, sétányok kialakítása) megvalósítása.
5) Ökoturisztikai, kulturális és gasztronómiai kitörési pontok azonosítása és közös
fejlesztése Győr funkcionális várostérségében: Pannonhalmával és a pannonhalmi
borvidékkel, valamint a Szigetközzel közösen a szakrális-, gasztronómiai- és borkultúra
közös fejlesztése. Közös turisztikai termékek, csomagok összeállítása és promotálása.
2.4. A gazdaságfejlesztés támogatása „soft” programokkal
1) Önkormányzati ingatlanstratégia és térinformatikai rendszer fejlesztése
3.1. Épített környezet
1) Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban, II. ütem
3.2. Természeti környezet
1) A Bercsényi-liget megújítása, zöldterület rehabilitáció: a város célja a korábban
megindult zöldterületi fejlesztések folytatása, a liget Városház köztől nyugatra eső
területeinek revitalizációja, közösségi funkciókkal való megtöltése.
Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója
Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciójának jövőképében is szerepel, hogy a
hagyományos szektorok mellett erősödjenek meg új tevékenységek, bővüljön a sport- és kulturális
szolgáltatások köre. Célzottan Győr és térsége számára a sport-, kulturális- és turisztikai
szolgáltatások folyamatos bővítése, erősítése a nagyvárosi szerep erősítését szolgálhatja – áll a
tervdokumentumban.
A koncepció az alábbi stratégiai fejlesztési célok terén kapcsolódik a közösségfejlesztéshez:


Timaffy László stratégiai fejlesztési cél – Környezetet, kultúra és életminőség
o

6.4.C. Életminőség javítása: az egészségügy, életminőség fejlesztése, kulturális és
települési értékek megóvásával, azok folyamatos fejlesztésével, élhető európai
otthon biztosítása az itt élők és ide költözők számára, törekvés a társadalmi
felzárkóztatásra, az egészséges társadalom megvalósítására (prevenciós,
életminőség javítását elősegítő programok; aktív, egészséges, összetartó helyi
közösségek fejlesztését támogató programok; aktív szabadidő-eltöltés,
egészségipari infrastruktúra-fejlesztés; az idősek és hátrányos helyzetben élők
életminőségének javítása). Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést
szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségi állapot
egyenlőtlenségeinek
csökkentése,
valamint
átállás
az
intézményi
szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra.
 Prevenciós, az életminőség javítását elősegítő programok; aktív,
egészséges, összetartó helyi közösségek fejlesztését támogató programok;
aktív szabadidő-eltöltést elősegítő fejlesztések (pl. szabadidős
témaparkok kialakítása).
 A művészeti nevelés támogatása; közgyűjtemények infrastrukturális
fejlesztése, könyvtárak, múzeumok, kiállítóhelyek, kulturális központok
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infrastrukturális fejlesztése. Közösségi kezdeményezések támogatása;
szemléletformálás, kampányok, programok megvalósítása.
Esterházy János stratégiai fejlesztési cél
o 6.6.B. Az országhatár menti együttműködések fejlesztése: nagy szerepet kell, hogy
kapjon az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia
növelése is, melynek következtében a kapcsolatépítés és az együttműködés
olajozottan működhet a jövőben. Ide tartozik minden olyan, alulról jövő
kezdeményezés támogatása, legyen az civil, vagy szakmai jellegű kapcsolat, amely
előmozdítja a határ menti területek közötti együttgondolkodást és
együttműködést.
o 6.6.C. Megyehatáron átnyúló városi/települési kapcsolatok - a vonzáskörzetek
rehabilitációja

A koncepcióban a területfejlesztési elvei és intézményei című fejezetben világosan
megfogalmazásra kerül, hogy érvényesülnie kell a területfejlesztésben a programozás és a
területiség elvének, ami megjelenik a Közösség-vezérelt Helyi Fejlesztés (CLLD) rendszerében.
A területfejlesztés elvei között érvényesítendő az esélyegyenlőség, ami a különféle,
döntően hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, közösségek (esetenként települések)
helyzetbehozását, képességeinek, adottságainak növelését jelenti.
A koncepció világos üzenetet fogalmaz meg, mely szerint támogatják a közösségi szinten
irányított helyi fejlesztéseket (CLLD). Ezekhez a nem kormányzati szervek (civil mozgalmak,
egyházak, non-profit vállalkozások, lakossági csoportok) bevonása szükséges, ezeknek a tereit
biztosítani kell a helyi, térségi nyilvánosság működtetésével. Számos új közösségi funkció
jelentkezik (egészségügy, szociális ellátás, környezetvédelem, hasznosítás, kulturális
szolgáltatások stb.), ezek működtetése a civil szektor nélkül nem lehetséges. Ösztönzi a koncepció
ezen akciókat, különösen, ha azok a fejlesztési alapelvekhez is kapcsolódnak (esélyegyenlőség,
fenntarthatóság, hátrányos rétegek bevonása).
Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program
Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programja prioritásként határozza meg többek
között a kultúra támogatását, valamint a megye belső kohéziójának erősítését.


2.5 „A megye belső kohéziójának erősítése” prioritás: a prioritás egyes projektcsomagjai
megvalósításának lehetséges finanszírozási forrásai között megjelenik a TOP 6.4 Megyei és
helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési
programok.



2.6 „A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése” prioritás: határ menti
közösségek, a lakosság, a civil szféra, illetve az oktatási és kulturális intézmények
kapcsolatfelvételének ösztönzése. A javasolt együttműködési területek közé tartozik az
intézményi együttműködések és kapacitások bővítése (határ menti közösségek, a lakosság,
a civil szféra, illetve az oktatási és kulturális intézmények kapcsolatfelvételének
ösztönzése).

A Program alapján az alábbi társadalmi hatásokkal kell számolni a program megvalósulása esetén:


a szabadidő eltöltése terén: a turizmusfejlesztés a gazdaság dinamizálása mellett a helyi
lakosság szabadidő eltöltését, rekreációs igényeit is szolgálja. A rekreáció területi feltételeit
szolgálhatják a turisztikai vonzerők fejlesztése, a nemzeti kulturális és épített örökségek
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megőrzése, a szabadidős, rekreációs fejlesztése. A turisztikai kínálat fejlesztésével együtt jár
a helyi lakosság életszínvonalának emelkedésével, a rekreációra hangsúlyt adó életmódbeli
mintakövetés lehetősége megteremtődik.


a társadalom biztonságérzete, veszélyeztetettsége terén: a megerősíteni kívánt kapcsolatok,
együttműködések alapot adhatnak arra, hogy a társas kapcsolatokban, illetve szűkebbtágabb közösségekben, majd a szolgáltató és ellátó intézményekben is kialakuljon a bizalom.
A bizalmi szint emelkedése hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez.



a térség versenyképessége terén: akkor érhető el siker, ha az integráció az erős és
kiegyensúlyozott belső kapcsolatokon, valamint a gazdaság és a helyi közösségek szerves
együttműködésén, a társadalmi kohézió erősítésén alapul.

Helyi Esélyegyenlőségi Program
A Helyi Esélyegyenlőségi Program több olyan társadalmi csoportot is megnevez, amelyek a
helyi közösségi stratégia célcsoportját is képezhetik. A program kiemelt célcsoportokat állapít
meg, ezek a következők: nők; mélyszegénységben élők, romák; fogyatékossággal élők; hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek; idősek. A program célja a településen jelentkező
esélyegyenlőségi problémákra történő reagálás és beavatkozás megtervezése, konkrétan a
Győrben élő, hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, életminőségének javítása, társadalmi
részvételének biztosítása, ezekkel együtt egy mindenki számára „elérhető”, „élhető” város
megteremtése reális, megalapozott, a valós intézményi és finanszírozási feltételekre épülő,
sikeresen kivitelezhető intézkedések, fejlesztések révén. Az alábbiakban célcsoportonkénti
bontásban kerülnek bemutatásra a főbb, közösségfejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó
intézkedések:
Nők:


nagyobb médianyilvánosság biztosítása a nőkkel kapcsolatos intézkedésekről,
programokról, amelynek felülete lehet a Győr+ hetilap és a www.gyor.hu



a célcsoporttal foglalkozó szervezetek számára az együttműködés ösztönzése



befogadó szemlélet kialakítása egyrészt a helyi vállalkozók, vállalatok, szolgáltatások,
intézmények, szakemberek informálása, képzése útján, másrészt pedig a célcsoport
informálása, képzése, tájékoztatása által.
Mélyszegénységben élők, romák:



területi szegregáció felszámolása,
működésének megakadályozása,



személyes támogató rendszer kialakítása mentorhálózat működtetésével, mentorálás
bevezetése az élet szinte minden területére vonatkozóan



roma gyermekek tanulásra irányuló motivációinak erősítése, szülők támogatásának elérése,
perspektíva nyújtása



a romákkal foglalkozó szakemberek körében roma származású szakemberek jelenlétének
növelése, illetve autentikus roma segítők „bevonása” a célcsoport elérése, a bizalom,
együttműködés kiépítése érdekében



egészségfejlesztés



társadalom nyitottságának növelése, pl. a roma kultúra széles körű megismertetésével; bizalom
kiépítés – egymás megismerése, amelyre jó lehetőséget kínálnak a különböző kulturális és
sportesemények, programok szervezése és az azokon való együttes részvétel,



a

média

felelőssége

is

a

szegregációs

romaellenesség
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folyamatok

fenntartásában,

és

mechanizmusok

illetve

oldásában:

szemléletformálás segítése pozitív példák, élettörténetek megjelenítésével


romák együttműködési készségének növelése, romák és nem romák együttműködésének
erősítése



közösségfejlesztés, közösségépítés: különösen a gyermekek és fiatalok esetében fontos a
különböző közösségekbe való bevonásuk, ez fontos szocializációs közeg és társadalmi
kapcsolatformáló lehetőség, pl. zene, tánc kapcsán lehetne roma néptánccsoportokat
verbuválni, ahol romák és nem romák együttesen vesznek részt



együttműködés, kooperáció a romákkal (is) foglalkozó különböző területeken dolgozó
szakemberek között
Fogyatékossággal élő emberek:



a társadalmi érzékenyítés érdekében non-profit szervezetek és az önkormányzat közötti
rendszeres információáramlás biztosítása



a város közös, nagy rendezvényein az előnyben részesítés jegyében, a lehetőségektől
függően, külön kijelölt hely biztosítása mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékossággal élő
emberek számára.



a fogyatékos gyerekekkel és szüleikkel való foglalkozás megkülönböztetett figyelmet
érdemel, a fogyatékos gyermekek ellátását végző intézmények rendszerén belül. A korai
fejlesztés, mint megelőző (preventív), kompenzáló, korrigáló terápiás foglalkozás,
különösen nagy jelentőséggel bír a későbbiekben, az iskolába kerülés, a későbbi
integrálódás szempontjából.



a sport, mint nagyon fontos eszköze a társadalmi integrációnak, jelentős szerepet játszik
város és a családban élő fogyatékos gyerekek és fiatalok életében. A fogyatékos gyerekek és
fiatal felnőttek sportolásának keretet adó FÉS koordinálja a különböző tagszervezetek
sport- és testnevelési tevékenységét, képviseli a tagszervezetek érdekeit. Nyilvántartja a
fogyatékos és speciális sportolók sportszervezeteit, a fogyatékos sportolókat, népszerűsíti
a fogyatékossággal élők sportját, sportrendezvényeket, programokat szervez,
beszámolókat, tájékoztatókat tart az esélyegyenlőség megvalósításáról.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek:



azon intézmények munkájának összehangolása, amelyek a célcsoporttal nap, mint nap
találkoznak, foglalkoznak. Együttműködés, híd képzése a szervezetek, intézmények kötött.



A fiatalok számára több alternatív szabadidős elfoglaltság biztosítása, amely lehetővé teszi
a célcsoport az integrált élményekhez juttatását. A kultúra és sport területén strukturált,
hasznos szabadidős eltöltési lehetőségek biztosítása, amelyek a szenvedélybetegségek
kialakulásában is preventív jelleget tölthetnek be.



a fiatalok felé történő kommunikáció több, változatos csatornán történjen, amelyeken az
információ eljut a célcsoport fel.
Idősek:



Az egyik legfontosabb kritérium, hogy megvalósuljon a komplex fizikai- és
infokommunikációs akadálymentesítés. A szociális ellátásokról az ügyfélszolgálatoktól, az
önkormányzat honlapján és különböző kiadványokból értesülhet a lakosság.
Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek:



ki kell alakítani egy helyi, önálló, rendszeres és nyitott fórumot a pszichiátriai és
szenvedélybetegekkel foglalkozó lehető legtöbb, minden szakember, szervezet, intézmény
részvételével



fejleszteni szükséges az elindított szociális szolgáltatásokat, legfőképpen a közösségi
ellátásokat, hogy azok valóban közösségeket hívjanak életre, amellett, hogy segítenek a
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társadalmi integrációban a lakókörnyezetbe juttatva a szolgáltatásokat, de az egyéni
esetkezelésen túl közösségi szociális munkával, közösségfejlesztéssel


szükséges a helyi média szerepének felerősítése a stigmatizációval, előítéletekkel és
szegregációs tendenciákkal szemben az ismerés és megismerés, információk, tájékoztatás
javítására,



tovább kell erősíteni a primer prevenciós programokat, de úgy, hogy azok egymásra
épüljenek



szükséges a minél szélesebb körű információáramlás, amely nem pénz kérdése, csupán
koordinációs vagy szervezési feladat, akár egy team létrehozásával – ez lehetne egy
érintettekből álló önkéntes segítő csoport is



elengedhetetlen a különböző szakemberek közötti párbeszéd kialakítása, fejlesztése, az
együttműködés kereteinek kidolgozása és reális működtetésének elindítása



a drogmentes ifjúsági szórakozóhelyek, a helyi fiatal-közösségek kialakítása és működése, a
hátrányos helyzetűek lakókörnyezetében elérhető szabadidősport egyaránt elsődleges
megelőző funkciót jelent.

3.2.3

Közösségi, kulturális szabályozással való koherencia

6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet A közművelődési tevékenység helyi
önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről: A közgyűlés által elfogadott
közművelődési rendeletből azokat a paragrafusokat és bekezdéseket idézzük, amelyek
kifejezetten a HKFS eredményei fenntarthatóságának egyik eszközei lehetnek, amennyiben
rögzítésre kerül a rendeletben a közművelődési célok, folyamatok és az azok megvalósításáért
felelős szereplők együttműködésének rendszere:
“3. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladata ellátását többszektorú
intézményrendszer által valósítja meg. Ennek során - tekintettel a feladatellátás gyakorlatában
kialakult, az intézményi adottságokra és hagyományokra épülő munkamegosztásra - az
Önkormányzat ösztönzi, és lehetőségeihez mérten támogatja az öntevékeny közművelődési
szervezetek működését.”
“4. § (2) A kötelező közművelődési feladat ellátásának intézményi struktúrájában kialakult
szakmai feladatmegosztás figyelembevételével az Önkormányzat együttműködésre törekszik a
győri székhellyel rendelkező, nem közművelődési ágazati besorolású, de közművelődési feladatot
is ellátó közgyűjteményi és előadó-művészeti intézménnyel, valamint az irányítói jogkörébe nem
tartozó közművelődési intézménnyel.”
3.3

SWOT analízis

Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzését az akcióterületre vonatkozó
stratégiák és elemzések, valamint a tervezői workshop-ok és az érintettekkel folytatott interjúkon
elhangzottak alapján alábbiak szerint foglaljuk össze.
Terület

Erősségek

Gazdasági
jellemzők

 stabil, fejlődő gazdasági háttér  fokozódó munkaerőhiány
 évről évre növekvő pénzügyi
 a Belváros kereskedelmi kiüresedése,
támogatás a kultúra javára
színvonalcsökkenése
 kereslet a kultúragazdaság
iránt
 aktív sportélet
 nem kellő hatékonysággal kihasznált
közösségi terek
 viszonylag kiépült társadalmi

Társadalmi
jellemzők

Gyengeségek
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Terület

Erősségek

Gyengeségek

infrastrukturális háttér
 széles társadalmi rétegeket
megszólító rendezvények,
kiterjedt programkínálat
 egyetemváros
 magas színvonalú művészeti
társulatok, alkotócsoportok
 országos szinten is
kiemelkedő kulturálisművészeti intézmények
 vallási sokszínűség kulturális
hatása, püspöki székhely,
sokrétű szakrális
hagyományok
 erős kötődés a városhoz, a
folyókhoz
 helytörténeti kutatók,
kutatások
 roma esélyegyenlőséget
biztosító iskolai, egyesületi és
rendezvényi élet

 non-profit szervezetek részére
rendelkezésre álló közösségi tér hiánya
 kevésbé vonzó, alacsony
népességmegtartó erővel bíró
városrészek
 az újonnan betelepülők vontatott
integrációja
 a középiskolások és egyetemisták
közösségi-kulturális életbe történő
integrációja nehéz
 kevés kulturális és helyi örökségre építő
rendezvény
 nehézkes információáramlás a társadalom
tagjai között a társadalmi eseményekkel
kapcsolatban, gyenge klasszikus
marketing
 gyenge városrészi szintű identitások, a
helyi értékek feledésbe merülése
 a hely- és családtörténetek
feldolgozatlansága
 non-profit szervezeteket érintő politikai
döntéshozatalból kiszoruló civilek
 a szakközépiskolák/szakgimnáziumok
diákságához kevés kulturális érték jut el
 a táji-természeti környezet
közösségfejlesztési célú, komplex
hasznosításának alacsony szintje
 heterogén városszerkezet

Környezeti
jellemzők

 Aranyháromszög: Győr része
a Bécs–Pozsony–Győr
nagyvárosi térségnek
 Vízparti, folyó menti fekvés
 Műemléki környezet

Terület

Lehetőségek

Veszélyek

Gazdasági
jellemzők

 Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál
 a közösségi közlekedés és az
úthálózat fejlesztésével
növekszik a győri
intézmények, rendezvények
látogatottsága
 IT szektor fejlődése nyomán új,
innovatív technológiák
megjelenése
 a 2023-as Európa Kulturális
Fővárosa cím elnyerése
 növekszik a város
népességvonzó képessége
 az önkormányzati és nonprofit kapcsolatrendszer
tovább erősödik

 az autóipari trendek következtében
visszaszorul az Audi
 a kereskedelmi és szolgáltató szektor
további visszaszorulása különösen a
Belvárosból
 a vállalatok társadalmi felelősségvállalása
csökken
 beszűkülnek a gazdasági környezet adta
lehetőségek

Társadalmi
jellemzők
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 csökken az általános érdeklődés a kultúra
iránt, amennyiben nem sikerül innovatív
módon megszólítani a közösségeket

Terület

Lehetőségek

Környezeti
jellemzők

 az önkéntesség megerősödése,
elterjedése
 jobb információáramlási
keretfeltételek
megteremtődése
 a szponzoráció elterjedése
 növekszik az ifjúság
befogadóképessége a
művészeti-kulturális
programok iránt
 egyre aktívabb, lokálpatrióta
beállítottságú korosztályok
megjelenése
 összművészeti, kulturálisművészeti találkozások
fellendülése
 Ausztriához és Szlovákiához
való közelség felértékelődése

3.4

Veszélyek

 barnamezős területek további
degradációja
 vízparti területeket érintő árvízi
kockázatok
 a közösségfejlesztésnek teret adó
természeti, zöld- és közterületek
környezetromlása

Fejlesztési szükségletek azonosítása

A helyzetfeltárást követően azon problémák összefoglalása szükséges, amikre a Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégia hatással lehet, amit képes megváltoztatni:
megélénkítendő
városi emlékezet

passzív
generációk,
társadalmi
csoportok

izolált
közösségek

erős lakossági
belső vándorlás

kevés
multifunkcionális
közösségi tér

gyökerek hiánya, értékalapú kötődés gyengesége, hiánya

Megélénkítendő városi emlékezet
A városi kulturális-közösségi életben létrejövő termékek és rendezvények esetében a
jelenleginél jobban lehetne építeni a győri tárgyi és szellemi kulturális örökségre. Feldolgozatlan,
kihasználatlan hely- és családtörténetek, városi legendák és helyekhez (locus) kapcsolódó
történetek jellemzőek. A lokálpatriotizmus és a helyi identitástudat megerősítéséhez jelentősen
bővíteni kellene a Győr-specifikus, helyi értékeken alapuló közösségfejlesztési tevékenységek
körét, tematikáját, számát, amelyek képesek élő emlékezetű várost, városrészeket és
közösségeket teremteni.
Fejlesztési szükséglet: a városi közösségek aktivitásának növelése, a közösségek közötti
kapcsolatok élénkítése, a potenciális szinergiák kihasználása érdekében a helyi kötődést, az
identitást meghatározó helyi értékek tudatosítására, a hagyományok élővé tételére, a közös városi
emlékezet viszonyítási pontjainak megjelenítésére van szükség.

28

Passzív generációk, társadalmi csoportok
Az ifjúság – ideértve főként a középiskolás korosztályt és az egyetemi hallgatókat – közösségi
életbe történő bevonása különösen problémás. A városban nincsen elegendő gyakorlási, fellépési,
mentorálási stb. lehetőség főként a 16-30 év közötti fiatalok számára, ezáltal a közösségi életbe
történő integrációjuk vontatott. A közösségi élet fejlesztése megköveteli a mentorálást és a
pályaorientáció kiterjesztését, ezen keresztül pedig aktív közösségek (legyenek akár a későbbi
közönség tagjai, akár művészeti társulatok, közművelődési és sportszakemberek) teremtését.
Ehhez az egymásról és a kulturális-közösségi életről szóló információ hatékonyabb cseréjére,
innovatív marketingeszközökre és közösségfejlesztő megoldásokra van szükség.
Fejlesztési szükséglet: a fiatalokat minél több módon, minél több eszközzel be kell vonni a városi
életbe, az egyetemi campusnak a városszövetbe illeszkedését kihasználva a közösségi bevonódás
helyszíneit és alkalmait is meg kell teremteni. A városi közösségek fenntarthatósága – a non-profit
szektor személyfüggő jellegzetességei miatt – elképzelhetetlen az újabb generációk bevonása
nélkül, amihez az önkéntesség formáinak erősítésére van szükség. A város kulturális és turisztikai
vonzerejét pedig tovább növelhetik a fiatalabb generációk aktív szerepvállalását biztosító
rendezvények.
Izolált közösségek
Annak ellenére, hogy a városban sokoldalú közösségi infrastruktúra és szolgáltatási kínálat
található, egyes társadalmi csoportok bevonása problémás. Többnyire hiányoznak azok a jól
működő, egymással interakcióra lehetőséget biztosító infrastruktúrák és alkalmak, ahol a
közösségi élet különböző generációjú, lakóhelyű, etnikumú szereplői (pl. művészek, sportolók,
pedagógusok, diákok, romák) kapcsolatba léphetnek egymással. Komoly gond, hogy sokszor
éppen a város kulturális-szellemi élvonalát képviselő intézményei és szereplői azok, amelyek de
facto „idegen testként” nem kapcsolódnak eléggé a városhoz, ezért nyitni szeretnének a szélesebb
helyi közösség felé.
Fejlesztési szükséglet: a helyi identitás, a városi kötődés megerősítése érdekében szükséges az
egyébként egyenként színvonalas kulturális, sport és közösségi tevékenységet folytató szereplők,
szervezetek közötti együttműködés feltételeinek kialakítása. Az együttműködés nem kizárólag
mennyiségi szempontból érdekes, hanem új minőségek kialakulása várható tőle, mivel a
különböző érdeklődésű csoportok kooperációja egyben szinergikus hatásokat is generálhat. A
legfontosabb szükséglet mégis a közös győri városi identitást meghatározó keretek kialakítására
irányul.
Erős lakossági belső vándorlás
A város közösségeinek kohézióját gyengíti az erős lakossági belső vándorlás. Egyrészt a város
kedvező gazdasági helyzetéből adódóan a vándorlási nyereség során számos új, helyben még
gyökerekkel nem rendelkező lakos jelent meg, akik győri közösségekbe történő integrációja
hiányosságoktól szenved. Másrészt a képzett, jelentős közösségfejlesztő potenciállal bíró lakosság
elvándorlása szintén jelentkező probléma. Mindezekből következően a város befogadó, integrált
és sokszínű közösségekben gondolkodó karakterének erősítésére van szükség.
Fejlesztési szükséglet: a városi közöségek egészséges fejlődése érdekében pótolni szükséges az
elvándorló elitet, másrészt segíteni kell a városba telepedő új lakosok akklimatizációját,
beilleszkedését, inklúzióját, a közösségi életbe történő aktív szerepvállalását. Ehhez egy
többlépcsős, a fokozatosságot és a különböző társadalmi csoportok eltérő érdekeit figyelembe
vevő program megvalósítására van szükség, ami lehetővé teszi a győri identitás kialakulását és
megerősödését, az aktív részvételre való igény megjelenését az újonnan betelepülők körében is.

29

Kevés multifunkcionális közösségi tér
Győrben a helyi közösségek kettős problémával néznek szembe: egyszerre jellemző a már
meglévő számos közterület, üres üzlethelyiség alulhasznosítása, másrészt a növekvő igény a
multifunkcionális közösségi terekre, a meglévők jobb hasznosítására.
Fejlesztési szükséglet: kiemelkedően jelentős szükségletként fogalmazódott meg, hogy az egyes
városi terek (parkok, rendezvényterek, természet-közeli területek stb.) infrastrukturális és
szolgáltatási
értelemben
se
legyenek
közösségteremtési-fejlesztési
szempontból
funkcióhiányosak. Minél több komplex, közösségközpontú tér kialakítására lenne szükség,
amelyek egyszerre szolgálhatnak szabadidős-rekreációs, sport, kulturális és kereskedelmivendéglátási szerepköröket.
4.

A stratégia jövőképe

A győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia jövőképe: Győr legyen a helyi
kezdeményezéseken és értékeken alapuló közösségek városa, amely dinamikáját a
különböző társadalmi, gazdasági, tudományos és művészeti szereplők közti kölcsönös innovatív
kapcsolatokból meríti.
5.

A stratégia célhierarchiája

A Stratégia átfogó célja: A megerősített közös városi identitásra épülő, aktív közösségek
megteremtése Győrben.
Az átfogó célt az alábbi három specifikus cél támasztja alá:
1.
2.
3.

Közös városi és városrészi identitás erősítése a helyi értékek, hagyományok megjelenítésén,
tudatosításán, népszerűsítésén keresztül
A lakosság közösségi aktivitásának erősítése a városi és városrészi közösségi
kezdeményezések támogatásán keresztül
A közösségi tudások közötti szinergiák érvényre juttatása a közösségek közti
együttműködéseken keresztül

2. sz ábra: A Győri HKFS célhierarchiája
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5.1

Program- és prioritásspecifikus kimeneti- és eredmény indikátorok

Azonosító

Mutató

Me.

Bázisérté
k
(2016)

Célérték
(2018.10.31)

Célérték
(2023)

PO16

Közösségi szinten
irányított városi helyi
fejlesztési stratégiával
érintett települések
lakosságszáma

fő

128 902

128 902

128 902

PO23

A kormányzati,
önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek
vagy nem
önkormányzati
szervezetek által a HFS
keretében tervezett és
végrehajtott programok
száma

db

0

12

30

PR23

Intézmények száma,
amelyekben nőtt a
db
látogatottság a program
előtti időszakhoz képest

0

3

4

PR16

A közösségi,
szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó
terekkel és

A program
indulását
megelőzőe
n
meghatáro
zott érték,

Központi
módszertannal
előre
megállapított
gyűjtés alapján
kerül

Központi
módszertannal
előre
megállapított
gyűjtés alapján
kerül

pont
-érték
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Azonosító

Mutató

Bázisérté
k
(2016)

Me.

létesítményekkel való
lakossági elégedettség

Célérték
(2018.10.31)

Célérték
(2023)

az
akcióterv
melléklete
ként
kiadott
útmutató
alapján
kerül
meghatáro
zásra

meghatározásr
a az érték,
amely a
program során
minimum
egyszer
felmérésre
kerül

meghatározásr
a az érték,
amely a
program során
minimum
egyszer
felmérésre
kerül

CO38

Városfejlesztés: Városi
terü leteken létrehozott
vagy helyreállított
nyitott terek

m2

0

125

250

CO39

Városfejlesztés: Városi
terü leteken épített vagy
renovált köz-vagy
kereskedelmi épületek

m2

0

500

1250

5.2

A specifikus célok és hozzájuk rendelt indikátorok

SC 01 - Közös városi és városrészi identitás erősítése a helyi értékek, hagyományok
megjelenítésén, tudatosításán, népszerűsítésén keresztül
Beavatkozás: KI LAKIK A VÁROSBAN? ÉLŐ EMLÉKEZET, ÉLŐ VÁROS. A helyi értékeket tudatosító,
megjelenítő kezdeményezések megvalósítása
Specifikus cél
Közös városi és
városrészi
identitás erősítése
a helyi értékek,
hagyományok
megjelenítésén,
tudatosításán,
népszerűsítésén
keresztül

Mutató

I_01_01
helytörténeti
alapú
rendezvények,
akciók száma

Me.

db

Bázisérték
(2016)

Célérték
(2018.10.31)

Célérték
(2023)

0

4

10

SC 02 - A lakosság közösségi aktivitásának erősítése a városi és városrészi közösségi
kezdeményezések támogatásán keresztül
Beavatkozás: MUTASD MEG MAGAD! – A közösségi részvételt (participáció) és a befogadást
(inklúzió) segítő tevékenységek megvalósítása
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Specifikus cél

Me.

Bázisérték
(2016)

Célérték
(2018.10.31)

Célérték
(2023)

I_02_01 kulturális
rendezvények,
akciók, performanszok száma

db

0

8

20

I_02_02 a
rendezvényekben
és akciókban
résztvevő fiatal (35
évnél fiatalabb)
önkéntesek száma

fő

0

40

100

Mutató

A lakosság
közösségi
aktivitásának
erősítése a városi és
városrészi
közösségi
kezdeményezések
támogatásán
keresztül

SC 03 - A közösségi tudások közötti szinergiák érvényre juttatása a közösségek közti
együttműködéseken keresztül
Beavatkozás B03_1:

TERET A KÖZÖSSÉGNEK! – Közösségépítő terek kialakítása (ERFA)

Specifikus cél

A közösségi tudások
közötti szinergiák
érvényre juttatása a
közösségek közti
együttműködéseken
keresztül

Mutató

Me.

Bázisérték
(2016)

CO 38
Városfejlesztés:
Városi
terü leteken
létrehozott vagy
helyreállított
nyitott terek

m2

0

Célérték
(2018.10.31)

125

Célérték
(2023)

250

CO 39
Városfejlesztés:
Városi
terü leteken
épített vagy
m2
0
500
1250
renovált közvagy
kereskedelmi
épületek
Beavatkozás B03_2: SOKSZÍNŰ KÖZÖSSÉGEK – Szinergiageneráló közös kezdeményezések
megvalósítása (ESZA)
Specifikus cél
A közösségi tudások
közötti szinergiák
érvényre juttatása a
közösségek közti
együttműködéseken
keresztül

Mutató
I_03_01
a közös
akciókban
részt vevő
helyi
szervezetek,
közösségek
száma

Me.

db

33

Bázisérték
(2016)

0

Célérték
(2018.10.31)

7

Célérték
(2023)

15

A specifikus célok kiválasztásakor alábbi szempontokat vettük figyelembe:
Közös városi és városrészi identitás erősítése a helyi értékek, hagyományok
megjelenítésén, tudatosításán, népszerűsítésén keresztül célt azért határoztuk meg, mert a
város jelenlegi közösségi-kulturális működése Győr gazdag történeti örökségéhez képest nem
kellő mértékben használja fel a múlt örökségét. Az egyéni, családi, történelmi jelentőségű szellemi
és tárgyi értékek feldolgozottsága nem tud meghatározó módon megjelenni a programok,
közösségek és szolgáltatások értékrendjében. A kihasználatlan potenciál aktiválása a prosperáló
Győr fejlődésének egyik fő motorja lehet.
A lakosság közösségi aktivitásának erősítése a városi és városrészi közösségi
kezdeményezések támogatásán keresztül célt azért határoztuk meg, mert a szabadidő-eltöltés
szokásának változásai miatt minden célcsoport, de különösen az „Y” generáció bevonása a
közösségi életbe külön kihívást jelent. A digitális technológia világában otthonosan mozgó
generációk nem találnak utat a lokális közösségekhez, a lokális közösségek pedig nem találják meg
az „Y” generáció megszólításának útját. Ezért a két pólus összekötését, a digitális technológiák és
attraktív kommunikációs eszközök, valamint a lokális közösségek által kínált élmények ötvözését
külön célként tűztük ki. Ezzel a projektben megvalósuló programok, kezdeményezések társadalmi
fenntarthatóságát is erősítjük.
A közösségi tudások közötti szinergiák érvényre juttatása a közösségek közti
együttműködéseken keresztül célt azért határoztuk meg, mert ezzel lehet feloldani az európai
és nemzetközi színvonalon teljesítő győri közösségek elszigetelt működését, valamint a lakóhely
vagy társadalmi betagozódás miatt izolált csoportok kapcsolódásában rejlő kreativitását
felszabadítani. A monokultúrás működés szinergikus pályára állításával lehetővé tesszük, hogy a
városban élő, ma még egymást nem ismerő kreatív emberek személyes tapasztalatokat
szerezzenek a közösségépítésről.

Beavatkozási területek (műveletek)
1.

Ki lakik a városban? Élő emlékezet – élő közösségek – élő város.

2.

Mutasd meg magad!

3.

Teret a közösségnek!

4.

Sokszínű közösségek

6.

Melyik specifikus
célhoz járul hozzá?
1.
2.
3.










Cselekvési terv

A beavatkozási területek/műveletek leírása
1.

Megnevezés

Indoklás,
alátámasztás

Ki lakik a városban? Élő emlékezet – élő közösségek – élő város.
A helyi értékeket tudatosító, megjelenítő kezdeményezések
megvalósítása
Számos hazai és nyugati példa ismert a helyi (városi, városrészi,
utcabeli) épített, kulturális és szellemi örökség innovatív
megjelenítésére, modern eszközökkel történő újrafogalmazására. Ezek
a megoldások Győrben ma még korlátozottan jelennek meg, és ez
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közvetett módon kihatással van a rendezvények, programsorozatok,
fesztiválok színvonalára és változatosságára is.

Specifikus cél

Támogatható
tevékenységek

A városi emlékezet megerősítése érdekében olyan tevékenységekre
van szükség, amelyek képesek a mai kor emberéhez szólva élővé tenni
a városi legendákat, elérhetővé tenni a múlt gazdag örökségét.
Közös városi és városrészi identitás erősítése a helyi értékek,
hagyományok megjelenítésén, tudatosításán, népszerűsítésén
keresztül
Város(rész)i kulturális örökségekre építő programok, (mini)fesztiválok
szervezése a helyi lakosság bevonásával.
 helyi közösségek (egyházközösségek is) rendezvényeinek
támogatása a múlt örökségének élővé tétele érdekében
 városrészi közreműködők színpadra emelése
Helytörténetet, kulturális sajátosságokat, a városi legendákat
feldolgozó produkciók, kiállítások megrendezése.
 levéltári kutatásokon vagy családi történeteken alapuló
örökség feltárása és bemutatása bármilyen eszközzel
Kiemelt kultikus, szakrális helyek rendezvényeinek támogatása.
Városi, városrészi kulturális, helytörténeti túrák szervezése.

Kiegészítő
jelleg,
lehatárolás

Interaktív médiatár fejlesztése a múlt tárgyi és szellemi emlékeinek,
értékeinek digitalizálásával.
 családtörténetek városrész múltja szempontjából releváns
bemutatása
 virtuális kiállítások a digitalizált anyagokból
 utcaszintű vagy lakótömb szintű múltfeltárás (mi állt itt régen,
kik éltek itt régen?)
A városfejlesztést finanszírozó TOP 6. prioritás felhívásainak
mindegyike tartalmaz városmarketingre, a városi identitás erősítésére
használható forrásokat, amik a TOP projektben megvalósuló konkrét
fejlesztést használják fel az identitáserősítő akciók célcsoportjának,
helyszínének és tematikájának meghatározására.
Mind a TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása Felhívás, mind a TOP-6.1.315 Helyi gazdaságfejlesztés Felhívás kapcsolódik stratégiánkhoz,
ugyanakkor jól el is határolható tőle, amennyiben akciói csak a TOP
projektekben meghatározott akcióterületekre koncentrálnak.
A TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió Felhívás keretében tervezett
tevékenységek a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában tervezett
tevékenységektől lehatárolásra kerülnek a HACS felhívásaiban,
továbbá a TOP-6.9.2-16 felhívásra beadandó megalapozó
dokumentumban.
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Célcsoport

ifjúság (16-30 éves korosztály), az egyes városrészekhez kötődő nonprofit szervezetek, köz-és felsőoktatási intézmények
Jogosultak
kulturális és közművelődési intézmények, az egyes városrészekhez
köre
kötődő non-profit szervezetek, egyházi szervezetek, önkormányzat és
költségvetési szervek
A kiválasztási
 a megvalósítani kívánt programok, rendezvények helyi (vári,
kritériumok,
városrészi) érintettsége
alapelvek
 a tevékenység támogassa a helytörténet szélesebb körű
megismertetését
 a tevékenység megvalósításának innovatív elemei
 a helyi (városi, városrészi) közösségek bevonásának mértéke,
módszerei
Forrás
összes közpénz ESZA: 72 886 e Ft
(ezer Ft)
összes közpénz ERFA: 0 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100%
igényelhető maximális támogatás: maximum 8 000 e Ft

2.

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

2019. március – 2022. május

Megnevezés

Mutasd meg magad!
A közösségi részvételt és a befogadást segítő tevékenységek
megvalósítása
Győr város életében kiemelt probléma a fiatal korosztályok, főként a
középiskolások és egyetemisták kulturális és helyi közösségi életből
való kimaradása. A jó gyakorlatokat folytatva szükséges a kultúrán,
sporton és művészeteken keresztüli bevonás, befogadás erősítése.

Indoklás,
alátámasztás

Fontos, hogy Győrben nagyobb szerepet kapjanak a generációk,
etnikumok, városrészek, intézményi-ágazati szereplők, régi és új
városlakók közti interakciók. Fejleszteni kell az amatőr csoportok
önszerveződő képességét és kulturális menedzselését, a XXI. század
technikai lehetőségeire, a hálózatos működési formák elterjedésére
alapuló szerveztek, programok számát és színvonalát.

Specifikus cél

Az erős lakossági belső vándorlás nyomán ma inkább a párhuzamos
társadalmak jellemzőek, ezért az újonnan beköltözők megszólítására,
befogadására is nagyobb figyelmet kell fordítani.
A lakosság közösségi aktivitásának erősítése a városi és városrészi
közösségi kezdeményezések támogatásán keresztül,
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Helyi
felhívások,
Támogatható
tevékenységek

Ma még akár informálisan működő, amatőr művészeti csoportok,
alkotók színpadi és köztéri fellépéseinek támogatása
 színjátszó körök, garázsbandák versenye (Generációk Háza,
Bridge, vízparti játszóhelyszínek, vízi színpadok
kihasználásával)
 profik és amatőrök találkozási lehetőségeinek programjai
(sportolók, színészek, zenészek képzőművészek,
táncművészek), volt társulati tagok, sportolók, művészek
bevonása és Győrben tartása céljából
 kulturális menedzsment szolgáltatás nyújtása és az ilyen jellegű
tudás elterjesztése, produkciók, csoportok mentorálása,
karrierjének támogatása
Művészeti műhelyek megerősítése, célcsoportjának bővítése a város ma
még passzív, peremre szorult tagjai felé
 képzőművészeti műhelyek kurzusainak támogatása
 táncművészeti alkotóműhelyek fejlesztése
 filmklubok, film alkotóműhelyek elterjesztése
 egyéb előadó-művészeti csoportok alkotóműhelyeinek
támogatása (pl. zene, irodalom, cirkusz)
Tehetséggondozást, pályaorientációt támogató szolgáltatások
kialakítása a közösségi terekben
 egyetemi és középiskolai toborzási törekvéseket is kielégítő,
speciális témájú szakkörök, klubok szervezése
 tehetség-menedzsment szolgáltatás, rendezvényszervezés

Kiegészítő
jelleg,
lehatárolás

Kreatív találkozási fórumok szervezése a ma még egymást nem ismerő
győriek számára
 városrészek közti vetélkedők, tematikus szomszédolások
 szabadtéri lakomák, piknikek szervezése produkciókkal
 szektorok és generációk közti, meglepő és mulatságos
találkozások, programsorozatok
TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex
helyi programok Felhívás keretében Győr városnak Újváros városrész
szegregátumai, illetve szegregációval veszélyeztetett területeinek
integrációját célzó programok fognak megvalósulni. A felhívásból
megvalósuló programok részben kapcsolódnak stratégiánk
beavatkozási területeihez (amennyiben a társadalmi részvételt
erősítik), részben elhatárolódnak tőle (amennyiben csak egy szűk,
statisztikailag is jól lehatárolt célcsoportot céloznak).
A TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió Felhívás keretében tervezett
tevékenységek a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában tervezett
tevékenységektől lehatárolásra kerülnek a HACS felhívásaiban, továbbá
a TOP-6.9.2-16 felhívásra beadandó megalapozó dokumentumban.
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A hasonló célt megvalósító pályázati felhívások jellemzően az EFOP
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program finanszírozásában
jelennek meg, amelyek azonban nem vagy csak nehezen elérhetőek a
kisebb, pályázási és projekt-megvalósítási tapasztalattal nem
rendelkező szervezetek, csoportok számára. Stratégiánk célja, hogy
valóban kis léptékű, a helyi közösségek legkisebb sejtjeinek tervei is
megvalósulhassanak, hogy ernyőszervezetként működő, az ötleteket
befogadó jogi személyiségek kapcsolati hálója a megvalósítás technikai
feladati révén is erősödjenek.
A sporttevékenységeket támogató hazai költségvetési források
pályázatai kapcsolódnak stratégiánkhoz, de csak sporttevékenységet
célzó jellegük miatt jól el is határolhatók a közösségfejlesztés komplex
szereplőket és tevékenységeket megkívánó projektjeitől.
Célcsoport
ifjúság (16-30 éves korosztály);
roma lakosság; Győrbe újonnan beköltözöttek;
Jogosultak
non-profit szervezetek, köz- és felsőoktatási intézmények
köre
kulturális és közművelődési intézmények, egyházak, önkormányzat és
költségvetési szervek
A kiválasztási
 attraktív, innovatív eszközöket használó toborzási terv
kritériumok,
készítése, ami külön kitér a passzív célcsoportok
alapelvek
megszólítására
 indokolt, a piaci árakat tükröző költségvetés
 a megvalósítás ütemterve igazodik a cél eléréséhez
 a megvalósításba legalább 2 különböző szabadidős tartalom
ötvözése történik (sport, művészet, tudomány stb…)
Forrás
(ezer Ft)

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

3.

Megnevezés
Indoklás,
alátámasztás

összes közpénz ESZA: 89 114 e Ft
összes közpénz ERFA: 0 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100%
igényelhető maximális támogatás: maximum 8 000 e Ft
2018. október– 2022. május

Teret a közösségnek!
Közösségépítő terek kialakítása
Győr bővelkedik újonnan kialakított, illetve potenciálisan létrehozható
közösségi terekkel, és a „három folyó találkozásának városaként” ma
még kihasználatlan lehetőségeket rejt kiterjedt belvárosi vízparti
területeivel. Az inspiráló, értékeket közvetíteni képes terek
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önmagukban is képesek támogatni a közösségi élet szerveződését,
kreatív együttműködések kialakulását.
Az említett rosszul hasznosított területek jelenleg korlátozott
mértékben képesek közösségteremtő és - fejlesztő szerepet betölteni, a
sport mellett szükség van kulturális-közösségi funkciójuk innovatív
megtalálására, erősítésére különösen az ifjúság, illetve a peremen lévő
városrészek hatékonyabb bevonása érdekében.

Specifikus cél
Támogatható
tevékenységek

A közösségek szervezettségének erősítése is szükséges a városi életben
való láthatóbb, aktívabb részvételükhöz, tartós partnerségeik,
önfinanszírozó képességük kialakításához.
A közösségi tudások közötti szinergiák érvényre juttatása a
közösségek közti együttműködéseken keresztül
Közösségek befogadó tereinek fejlesztése, felújítása
 csoportok, egyesületek működését támogató terek megújítása,
bővítése
 a közösségi működést támogató eszközvásárlás
"Harmadik tér" funkciók kialakítása a közművelődési és egyéb közösségi
terekben
 az olvasótermek közösségi találkozóhellyé alakítása, a
digitális-virtuális közösségek befogadása valós fizikai térben
történő „valódi” találkozásokra
 könyvtárak, közművelődés tereinek igényalapú átszervezése
co-working iroda és bemutatkozást segítő kiállítótér
kialakítása
Mobil közösségi befogadó tér kialakítása elsősorban a városközponttól
távolabb lévő városrészekben
 sátor vagy más mobil tér felállítása időszaki kurzusokra,
koncertekre, klubokra, a sátort vagy mobil teret toborzó
eszközként is tekintve a passzív győriek attraktív megszólítása
céljából
 mobil kamion vagy más eszköz működtetése olyan produkciók
bemutatására (pl. zene, bábszínház, népszínház) amikkel be
lehet járni a város különböző tereit
 városrészi piacokon, közösségek által szervezett vásárokon
kulturális produkciók megrendezése
Szabadtéri vízparti fellépő helyek / többfunkciós vízparti közösségi
terek közösségi hasznosítása
 sportklubok művészeti projektekben való közreműködése,
sportolói utánpótlás és művészeti társulati toborzás közös
programjainak végrehajtása, gyerek- és ifjúságfoglalkoztató
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Kiegészítő
jelleg,
lehatárolás

komplex programok a művészeti társulatok, klubok lokális
kapcsolatainak erősítése céljából
 felújított folyóparti szakaszok közösségi aktív hasznosítása
multikulturális, tematikus programokkal (gyerekprogram,
mese-piknik, városi legendához kötődő vízi felvonulások és
ünnepek)
TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex
helyi programok Felhívás keretében Győr városnak Újváros városrész
szegregátumai, illetve szegregációval veszélyeztetett területeinek
integrációját célzó programok fognak megvalósulni. A felhívásból
megvalósuló programok részben kapcsolódnak stratégiánk
beavatkozási területeihez (amennyiben a társadalmi részvételt
erősítik), részben elhatárolódnak tőle (amennyiben csak egy szűk,
statisztikailag is jól lehatárolt célcsoportot céloznak).
TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város
területén és várostérségében Felhívás keretében a gazdasági szereplők
szoros együttműködésén alapuló foglalkoztatási projektek valósulnak
meg, amelyek részben kapcsolódnak stratégiánkhoz (amennyiben a
beavatkozási műveletek a lokális közösségi kapcsolatok erősödésén
keresztül a foglalkoztatás növelését is eredményezik), részben pedig
elhatárolódnak tőle (amennyiben a közvetlenül gazdasági
tevékenységet célzó tevékenységek nem szerepelnek stratégiánk
támogatott tevékenységei közt).
TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés Felhívás keretében Győr városában megvalósuló
rendezvények,
fesztiválok
infrastrukturális
fejlesztése,
eszközbeszerzések valósulnak meg. Ez részben kapcsolódik stratégiánk
tervezett műveleteihez (amennyiben a turisztikai célú közösségi
események fejlesztéseit, tereit és eszközeit a városi közösségek
szélesebb csoportja is használhatja), részben elhatárolódik tőle
(amennyiben stratégiánk elsődleges célcsoportjai és feladata a helyben
működő közösségek, a helyi lakosoknak szóló rendezvények,
események támogatása).
TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása Felhívás keretében tervezett
fejlesztések fizikailag elhatároltak a stratégiánkban megvalósuló épület
felújításoktól, közterület-fejlesztésektől, a lehatárolást a HACS
felhívásaiban külön formai értékelési szempontként szerepeltetjük
majd.
A TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Felhívás keretében tervezett önkormányzati tulajdonban vagy többségi
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonában lévő
épületek energiahatékonyságot célzó felújításai, fejlesztései, külső
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határoló szerkezeteinek korszerűsítései valósulnak meg. A Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégiában megvalósuló közösségi terek felújítása, fejlesztése
a HACS felhívásaiban lehatárolásra kerül a TOP-6.1.5-16 felhívásban
megvalósuló fejlesztésektől, külön formai értékelési szempontként
szerepeltetjük majd.
Célcsoport

gyermekkorúak és az ifjúság, a város peremkerületeiben élő győriek

Jogosultak
köre
Kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

non-profit szervezetek, győri közművelődési és kulturális
intézmények, önkormányzat és költségvetési szervek
 Költségvetésnek tartalmaznia kell a forrás felhasználásához
szükséges szolgáltatásokat is (tervezés, közbeszerzés, szakmai
beszámolók és pénzügyi elszámolás feladatai);
 Igénylő szervezet rendelkezik a megvalósításhoz szükséges
jogi, szervezeti és személyi keretekkel;
 Benyújtott programtervben az eddig passzív célcsoportok
bevonásának terve külön is bemutatásra kerül;
 A tervezett a hasznosítás, a benyújtott programterv
megvalósítása a közösségi élet szervezői közti közeledést is
jelent

Forrás
(ezer Ft)

összes közpénz ERFA: 419 422 e Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100%
igényelhető maximális támogatás: max. 180 000 e Ft

Tervezett
2019. április – 2022. május
időintervallum
(év, hónap)

4.

Megnevezés
Indoklás,
alátámasztás

Sokszínű közösségek
Szinergiageneráló közös kezdeményezések megvalósítása
Győr városára jelenleg a társadalom atomizálódása jellemző - az
országos és világszintű trendekkel összhangban. Izolált, egymással a
lehetségesnél jóval kevésbé érintkező kisközösségek jellemzőek, így a
kapcsolatokban
rejlő
szinergikus
hatások
lehetőségei
kihasználatlanok. Győrben mind a zene-, tánc és képzőművészet, mind
a sport és a tudományos élet szereplői világszínvonalú eredményeket
érnek el, az egymással és a lokális közösségekkel való kapcsolatuk
ugyanakkor jelentősen javítható volna, így a társadalmi és pénzügyi
fenntarthatóságot is csak kevéssé támogatja.
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Specifikus cél

Támogatható
tevékenységek

Olyan tevékenységekre van szükség, amelyek képesek integratív,
egymással is kommunikáló közösségek létrehozására, a
fragmentálódó társadalom reintegrációjára, a kimaradó csoportok (pl.
egyetemvárosi fiatalok, peremkerületek lakossága) bevonására a
város közösségi-kulturális életébe.
A közösségi tudások közötti szinergiák érvényre juttatása a
közösségek közti együttműködéseken keresztül
Önszerveződést, közösségi aktivitást támogató tevékenységek
 közösségi finanszírozást és társadalmi felelősségvállalást
ösztönző webes felület létrehozása a feltörekvő, új produkciók
támogatására
 Applikáció-fejlesztés,
honlap-készítés:
„szabadidő-vásár”
(közösségi és kulturális terek, programok virtuális
elérhetőségének megteremtése)
 önkéntességi elektronikus platform létrehozása a projektek
megvalósítóinak és célcsoportjának lehető legszélesebb
bevonása érdekében – a 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál önkéntes mozgalmához kapcsolódóan, és az Európa
Kulturális Fővárosa pályázat megvalósításában is használható
kapcsolati rendszer felépítése, gondozása)
 match-making/partnerkeresési és toborzási szolgáltatások
bevezetése
 attraktív toborzó kampányok programjainak támogatása a
közösségi életben résztvevők számának növelése érdekében
Közösségek működését, szervezettségét támogató szolgáltatások
fejlesztése
 működési hatékonyságot, szervezettséget támogató
szolgáltatások megerősítése, igénybe vevők csoportjainak
szélesítése
 tudásbővítés a toborzás, támogatás-szerzés, kommunikáció
terén
Üresen álló helyiségek átmeneti, projekt alapú multikulturális
hasznosítása (maximum 24 hónapra)
 a HACS egyes pályázati felhívásaiban megvalósulási
helyszínnek hirdet meg konkrét, üres városi ingatlanokat,
egyeztetést követően akár magántulajdont is, ahol közösségi
projektek valósulhatnak meg
 városi intézmények befogadnak projekteket üres termeikbe,
célcsoport-szinergiák kiépítésével
Mozgás–kultúra: a sport- és művészeti, kulturális szervezetek cross-over
típusú együttműködésén alapuló programok kialakítása
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Kiegészítő
jelleg,
lehatárolás

sportklub élet kinyitása a városban működő művészeti iskolák
felé (tánc, zene, képzőművészet), komplex művészeti
programok megvalósítása

TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex
helyi programok Felhívás keretében Győr városnak Újváros városrész
szegregátumai, illetve szegregációval veszélyeztetett területeinek
integrációját célzó programok fognak megvalósulni. A felhívásból
megvalósuló programok részben kapcsolódnak stratégiánk
beavatkozási területeihez (amennyiben a társadalmi részvételt
erősítik), részben elhatárolódnak tőle (amennyiben csak egy szűk,
statisztikailag is jól lehatárolt célcsoportot céloznak).
A TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió Felhívás keretében tervezett
tevékenységek a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában tervezett
tevékenységektől lehatárolásra kerülnek a HACS felhívásaiban,
továbbá a TOP-6.9.2-16 felhívásra beadandó megalapozó
dokumentumban.
A hasonló célt megvalósító pályázati felhívások jellemzően az EFOP
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program finanszírozásában
jelennek meg, amelyek azonban nem vagy csak nehezen elérhetőek a
kisebb, pályázási és projekt-megvalósítási tapasztalattal nem
rendelkező szervezetek, csoportok számára. Stratégiánk célja, hogy
valóban kis léptékű, a helyi közösségek legkisebb sejtjeinek tervei is
megvalósulhassanak, hogy ernyőszervezetként működő, az ötleteket
befogadó jogi személyiségek kapcsolati hálója a megvalósítás technikai
feladati révén is erősödjenek.

Célcsoport

A sporttevékenységeket támogató hazai költségvetési források
pályázatai kapcsolódnak stratégiánkhoz, de csak sporttevékenységet
célzó jellegük miatt jól el is határolhatók a közösségfejlesztés komplex
szereplőket és tevékenységeket megkívánó projektjeitől.
ifjúság (16-30 éves korosztály), non-profit szervezetek tagjai

Jogosultak
köre

non-profit szervezetek, közművelődési és kulturális intézmények, közés felsőoktatási intézmények diákjai, vállalkozások, egyházak,
önkormányzat és költségvetési szervek
A kiválasztási
 a lehető legtöbb szórakozási forma, szabadidős tevékenység
kritériumok,
egy felületre történő integrálása
alapelvek
 az elektronikus platform beindításának és fenntartásának
tervezett költségei
 a felületen alkalmazott megoldások innovativitása, a felület
attrakítivitása
 „cross over” típusú programok számának várható növekedése
Forrás
összes közpénz ESZA: 88 000 e Ft
(ezer Ft)
összes közpénz ERFA: 0 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
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támogatás: 100%

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

igényelhető maximális támogatás: maximum 8 000 e Ft
2019. június – 2022. május
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6.1

A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek (összefoglalás)

Ssz

A beavatkozás
megnevezése

Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél

A beavatkozás tartalma

Kiegészítő jelleg, Célcsoport
lehatárolás

1.

Ki lakik a
városban?
Élő emlékezet élő
közösségek–
élő város.

 Helyi épített,
kulturális és
szellemi
örökség
innovatív
megjelenítése
nem jellemző.
 Ez negatív
hatással lehet a
rendezvények
színvonalára.
 Szükséges a
mai kor
emberéhez
szólva élővé
tenni a városi
legendákat,
elérhetővé
tenni a múlt
gazdag
örökségét.

Közös városi
és városrészi
identitás
erősítése a
helyi értékek,
hagyományok
megjelenítésén,
tudatosításán,
népszerűsítés
én keresztül

A lehatárolás a
TOP. 6-os
prioritástengelytől a 6.1
pontban
részletezettek
szerint történt
meg.

 Kiemelt
probléma a
fiatal
korosztályok
kulturális és
helyi közösségi

A lakosság
közösségi
aktivitásának
erősítése a
városi és
városrészi
közösségi

 Városrész kulturális
örökségére építő
programok
(mini)fesztiválok
szevezése a helyi
lakosság bevonásával.
 Helytörténet, kulturális
sajátosságokat, a városi
legendákat feldolgozó
produkciók, kiállítások
megrendezése
 Kiemelt kultikus,
szakrális helyek
rendezvényeinek
támogatása
 Városi, városrészi
kulturális helytörténeti
túrák szervezése
 Interaktív médiatár
fejlesztése a múlt tárgyi
és szellemi értékeinek
digitalizálásával
 Ma még akár
informálisan működő,
amatőr művészeti
csoportok, alkotók
színpadi és köztéri
fellépéseinek

A lehatárolás a
TOP.
6-os
prioritástengelytől a 6.1
pontban
részletezettek

A helyi
értékeket
tudatosító,
megjelenítő
kezdeményezések
megvalósítása

2.

Mutasd meg
magad!
A közösségi
részvételt és a
befogadást
segítő
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Forrás
(ezer
Ft)

A finanszírozás
fedezete

 Ifjúság (1630 éves
koroszály)
 az egyes
városrészek
-hez kötődő
non-profit
szervezetek
 köz- és
felsőokatási intézmények
 önkormányzat és
költségveté
si szervek

72 886

ESZA

 Ifjúság

89 114

ESZA

 Roma
lakosság
 Győrbe
újonnan
beköltö-

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)
2019.
március –
2022. május

2018.
október –
2022. május

Ssz

A beavatkozás
megnevezése

Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél

tevékenységek
megvalósítása
A közösségi A

életből való
kimaradása.
 Szükséges a
kultúrán,
sporton és
művészeteken
keresztüli
bevonás,
befogadás
erősítése.
 Győrben
nagyobb
szerepet
kapjanak a
generációk,
etnikumok,
városrészek,
intézményiágazati
szereplők, régi
és új
városlakók
közti
interakciók.
 Fejleszteni kell
az amatőr
csoportok
önszerveződő
képességét és
kulturális
menedzselését,
a XXI. század

kezdeményez
ések
támogatásán
keresztül

A beavatkozás tartalma

támogatása
 Művészeti
műhelyek
megerősítése,
célcsoportjának
bővítése a város ma még
passzív, peremre szorult
tagjai felé
 Tehetséggondozást,
pályaorientációt
támogató
szolgáltatások
kialakítása a közösségi
terekben
 Kreatív
találkozási
fórumok szervezése a
ma még egymást nem
ismerő
győriek
számára
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Kiegészítő jelleg, Célcsoport
lehatárolás
szerint
meg.

történt

zők
 Önkormányzat és
költségvet
ési
szervek

Forrás
(ezer
Ft)

A finanszírozás
fedezete

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

Ssz

3.

A beavatkozás
megnevezése

Teret a
közösségnek –
Közösségépítő
terek
kialakítása

Indoklás,
alátámasztás
technikai
lehetőségeire,
a hálózatos
működési
formák
elterjedésére
alapuló
szerveztek,
programok
számát és
színvonalát.
 Számos
újonnan
kialakított,
alulhasznosított, illetve
potenciálisan
létrehozható
közösségi tér
áll
rendelekzésre
 Kihasználatlan
lehetőségek
kiterjedt
belvárosi
vízparti
területeivel
kapcsolatban
 Az inspiráló,
értékeket
közvetíteni
képes terek

Specifikus cél

A beavatkozás tartalma

Kiegészítő jelleg, Célcsoport
lehatárolás

Forrás
(ezer
Ft)

A finanszírozás
fedezete

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

A közösségi
tudások
közötti
szinergiák
érvényre
juttatása a
közösségek
közti
együttműköd
éseken
keresztül

• Közösségek befogadó
tereinek fejlesztése,
felújítása
 "Harmadik tér" funkciók
kialakítása a
közművelődési és egyéb
közösségi terekben
 Mobil közösségi
befogadó tér kialakítása
elsősorban a
városközponttól
távolabb lévő
városrészekben
 Szabadtéri vízparti
fellépő helyek /
többfunkciós vízparti
közösségi terek
közösségi hasznosítása

A lehatárolás a
TOP. 6-os
prioritástengelytől a 6.1
pontban
részletezettek
szerint történt
meg.

419
422

ERFA

2019. április
– 2022.
május

47

 Gyermekkorúak
 ifjúság,
 a város
peremkerületeiben élő
győriek
 önkormányzat és
költségvetési szervek

Ssz

A beavatkozás
megnevezése

Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél

A beavatkozás tartalma

Kiegészítő jelleg, Célcsoport
lehatárolás

Forrás
(ezer
Ft)

A finanszírozás
fedezete

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

A közösségi
tudások
közötti
szinergiák
érvényre
juttatása a

 Önszerveződést,
közösségi aktivitást
támogató
tevékenységek

A lehatárolás a
TOP. 6-os
prioritástengelytől a 6.1
pontban
részletezettek

88 000

ESZA

2019. június
– 2022.
május

önmagukban is
képesek
támogatni a
közösségi élet
szerveződését,
kreatív
együttműködé
sek
kialakulását.
 A sport mellett
szükség van a
terek
kulturálisközösségi
funkciójuk
innovatív
megtalálására,
erősítésére
különösen az
ifjúság, illetve a
peremen lévő
városrészek
hatékonyabb
bevonása
érdekében.
4.

Sokszínű
 A városra
közösségek –
jelenleg a
Szinergiagener
társadalom
áló közös
atomizálódása
kezdeményezé
jellemző.

 Közösségek működését,
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 non-profit
szervezetek
 közművelődésési
kulturális

Ssz

A beavatkozás
megnevezése

Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél

sek
megvalósítása

 Összhangban.
Izolált,
egymással a
lehetségesnél
jóval kevésbé
érintkező
kisközösségek
jellemzőek
 A kapcsolatokban rejlő
szinergikus
hatások
lehetőségei
kihasználatlan
ok.
 Győrben mind
a zene-, tánc és
képzőművészet, mind a
sport és a
tudományos
élet szereplői
világszínvonalú
eredményeket
érnek el, az
egymással és a
lokális
közösségekkel
való
kapcsolatuk
ugyanakkor

közösségek
közti
együttműköd
éseken
keresztül

A beavatkozás tartalma

szervezettségét
támogató szolgáltatások
fejlesztése
 Üresen álló helyiségek
átmeneti, projekt alapú
multikulturális
hasznosítása
 Mozgás–kultúra: a
sport- és művészeti,
kulturális szervezetek
cross-over típusú
együttműködésén
alapuló programok
kialakítása
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Kiegészítő jelleg, Célcsoport
lehatárolás
szerint történt
meg.

intézmények,
 köz- és
felsőoktatási
intézmények
diákjai,
 vállalkozások,
 egyházak
 önkormányzat és
költségvetési szervek

Forrás
(ezer
Ft)

A finanszírozás
fedezete

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

Ssz

A beavatkozás
megnevezése

Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél

A beavatkozás tartalma

jelentősen
javítható volna.
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Kiegészítő jelleg, Célcsoport
lehatárolás

Forrás
(ezer
Ft)

A finanszírozás
fedezete

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

6.2
6.2.1

Együttműködések
Indokoltság

Győr a legjelentősebb közép-európai határon átnyúló nagyvárosi agglomeráció részeként
természetes partnere osztrák, cseh és szlovák városi térségeknek, köztük a két szomszédos
fővárosnak. Az érintett régióban a tágabb térség uniós összehasonlításban is legfejlettebb
funkcionális központjai találhatóak, amelyek számos területen az innováció éllovasainak
számítanak, többek között a kreatív ipar és a különböző városi közösségek inklúziója témájában.
2011 óta Győr sikeres együttműködést alakított ki a környező szigetközi és csallóközi
településekkel is, az Arrabona európai területi társulás keretei között. Az Arrabona EGTC
stratégiájának harmadik prioritási tengelye szorosan kapcsolódik a jelen dokumentumhoz. A
„Közösségépítés” című prioritáson belül a stratégia egyrészt a kapcsolatépítést (kulturális és
sport kapcsolatok: kölcsönös vendégszereplések, kulturális és turisztikai tevékenységek,
programok összehangolása, diákok számára pályázatok, vetélkedők, határon átnyúló
bajnokságok, sporttáborok megrendezése), a kétnyelvűség erősítését (nyelvi kurzusok és
kétnyelvű táblák, akciók); az Arrabona EGTC egységes megjelenését segítő összehangolt
tájékoztatási rendszer kialakítását, integrált régiómarketinget; illetve a forrásbevonó
képességet javító intézkedéseket (információs rendszer, képzések, koordináció) tartalmaz. A
prioritási tengely célja a határtérségben élők közötti kapcsolatok erősítése, egy határon átnyúló
közösségi-térségi identitás kialakulásának elősegítése, így szorosan kapcsolódik a győri HKFShez.
A városnak ezen kívül kiterjedt testvértelepülési kapcsolatrendszere van. Németországban
három (Ingolstadt, Erfurt és Sindelfingen), Franciaországban (Colmar), Finnországban (Kuopio),
Romániában (Brassó) és Lengyelországban (Poznań) egy-egy testvérvárossal rendelkezik. (Az
EU-n kívüli partneri kapcsolatot épített ki a kínai Wuhannal, az izraeli Nazareth-Illittel, valamint
az orosz Nyizsnij-Novgoroddal.) Az EU-s partnervárosok bőséges lehetőséget nyújtanak a városi
közösségépítés, a kulturális terek urbanisztikai vonatkozásai, a kultúragazdaság építése terén
szerzett tapasztalatok kicserélésére, közös akciók, kulturális rendezvények, cserelátogatások
lebonyolítására.
A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa-kandidálás további dimenzióját nyitja ki a nemzetközi
együttműködéseknek, a korábbi EKF-nyertesekkel történő szakmai kapcsolatfelvétel,
tapasztalatcsere révén. A HACS és a HKFS kedvező kereteket biztosít ezeknek a
tapasztalatcserék lebonyolításához.
6.2.2 Kapcsolódó specifikus célok, tématerületek, források
Mindamellett, hogy Győr városa szerteágazó testvértelepülési kapcsolatrendszerrel
rendelkezik, a SWOT analízisben felsorolásra került erősségek, gyengeségek, lehetőségek és
veszélyek elemzésének ismételt áttekintését követően, a stratégia megvalósítása érdekében a
megjelentetésre került helyi felhívások a helyi, városrészi identitás erősítésére a helyi értékek
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felelevenítésére és megőrzésére, valamint a helyi közösségek létrehozására és megerősítésére
biztosítottak forrásokat.

6.3

A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei

A Győri Helyi Közösség néven 2016. május 23-án a közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések megvalósítására 10 tagból álló Helyi Akció Csoport (HACS) első ülését tartotta,
amelyen javaslatot tettek a konzorciumi formában történő együttműködésre, a Területi
Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódó regisztrációs eljárásban való részvételre. Az első
ülésen Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő szervezetet javasolták, képviselő
személynek pedig Polgári Istvánt, Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Főosztály,
Városfejlesztési Osztályának Stratégia Csoportvezetőjét. A Győri Helyi Közösség konzorciuma a
két nappal később, 2016. május 25-én tartott hivatalos alakuló ülésén határozatban döntött a
fenti javaslatok elfogadásáról, a Konzorcium munkaszervezet feladatainak ellátásával az
Arrabona EGTC-t, mint non-profit szervezetet bízta meg. Alakuló ülésüket követően a tagok a
tisztségekről, célokról Együttműködési megállapodást írtak alá.
Alakuló ülésén a HACS azt is elhatározta, hogy a terület alapú, integrált, kulturális és
közösségfejlesztésre irányuló feladatait egy stratégia mentén valósítja meg. A stratégia
elkészítésével a munkaszervezet Arrabona EGTC-t bízta meg.
A Győri Helyi Akciócsoportot a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. június 20-án
hivatalosan is regisztrálta a TOP-7.1.1-16 felhíváshoz kapcsolódóan.
6.3.1

A HACS összetétele

Az alulról szerveződő közösségfejlesztés elvének megfelelően a Győri Helyi Akciócsoport
összetételében mindhárom szektor képviselete biztosított, de egyik sem kap többségi
szavazatot. A HACS mind összetételét, mind szabályait a konszenzusos döntéshozatallal működő
szervezet elveinek megfelelően alakította ki.
A tagszervezetek együttműködő partnerei:
Együttműködő partner neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Arrabona Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás
Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér
Karzat Színház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Universitas-Arrabona Korlátolt
Felelősségű Társaság
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Képviselt
szektor
közszféra
szervezet
közszféra
szervezet
közszféra
szervezet
közszféra
szervezet
vállalkozói
szektor
vállalkozói
szektor

Képviselő neve
Szeles Szabolcs
Németh Tamás
Zoltán
Székely Zoltán
dr. Horváth Sándor
Domonkos
Pál Kálmán
Tóth Eszter

6.3.2

7.

Győri Vízisport Egyesület

8.

Universitas-Győr Alapítvány

9.

Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete

10.

Győri Egyetemért Közhasznú
Egyesület

nonprofitszervezet
nonprofitszervezet
non-profit
szervezet
non-profit
szervezet

Ábrahám Csaba
Dr. Filep Bálint
Radicsné Csőre
Andrea
Dr. Rámháp
Szabolcs

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

A HACS 2016. május 25-i alakuló ülésén döntött képviselőiről és helyetteseiről, valamint
munkaszervezetéről (5/2016 (V.25) határozat). Ennek értelmében a konzorcium képviselője
Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere, a képviselő helyettesei pedig Tóth Eszter
(Universitas-Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság) és Ábrahám Csaba (Győri Vízisport
Egyesület). A jogképes és cselekvőképes munkaszervezet a konzorcium saját tagjai közül
választott: a HACS döntése értelmében ezt a feladatot a stratégia elkészítéséhez és
megvalósításához szükséges szakmai tapasztalatot és felkészültséget biztosítani képes nonprofit Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás látja
majd el (6/2016. (V.25.) számú Határozat).
Ezt követően 2016. június 16-i közgyűlésén rendelkezett a jogszerű működés feltételeit
biztosító, működését meghatározó legfontosabb szervezeti keretekről.












Közgyűlés: a legfőbb döntéshozó szerv. Valamennyi konzorciumi tag részvételével
működik, fő szabály, hogy egyetlen szektor szereplőnek szavazati joga nem haladhatja
meg a 49%-ot az egy tag egy szavazat elve mellett.
Elnökség: a HACS ügyvezető és operatív irányító szerve. 3 fős, tagjait a HACS közgyűlés
választja a konzorcium tagjai közül, mindhárom szektorból 1-1 főt. A Győri Helyi
Akciócsoport elnökségi tagnak fogadta el Fekete Dávidot (Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata), Tóth Esztert (Universitas-Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság) és
Ábrahám Csabát (Győri Vízisport Egyesület). Az elnökség a későbbiekben választ maga
közül elnököt.
Felügyelő Bizottság (FB): a HACS ellenőrző szerve. 3 fős, tagjait a HACS közgyűlés
választja a konzorcium tagjai közül, mindhárom szektorból 1-1 főt. A kiválasztásnál
biztosítani kell az összeférhetetlenségi szabályokat. (A felügyelő bizottság tagságára
vonatkozóan a közgyűlés nyertes pályázat esetén nevesíti tagjait.)
Helyi Bíráló Bizottság (HBB): a HACS döntése értelmében a TOP-7.1.1 pályázati
felhívásban foglalt százalékos aránynak megfelelő, 5 tagú Helyi Bíráló Bizottság fog
működni, ahol 2-2 civil- és közszféra, valamint egy vállalkozói szféra arányában
képviseltetik magukat a bizottságban a tagok. A pályázati felhívás alapján lehetőség van
Értékelő Bizottságok (ÉB): a stratégia keretében támogatható projektek értékelésekor
fogalmaz meg állásfoglalást. A tagságát az elnökség határozza meg. A HACS egy 5 fős
értékelő bizottság létrehozására tett javaslatot.
Tervezést Koordináló Csoport (TKCS): feladata az elkészült szakmai anyagok
áttekintése és szükség esetén véleményezése. a HACS közgyűlése alábbi, 6 tagú csoport
összetételéről döntött:
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Csányi Péter, TKCS vezető
Polgári István (önkormányzat)
Tóth Eszter (vállalkozói szektor)
Pál Kálmán (vállalkozói szektor)
Ábrahám Csaba (non-profit szektor)
Rámháp Szabolcs (non-profit szektor)
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3. sz ábra: A Győri Helyi Akciócsoport szervezeti működési ábrája

Közgyűlés
(tagsága nyitott)

Elnökség

HBB

3 fő

5 fő

Munkaszervezet
Arrabona EGTC

Forrás: saját szerkesztés
6.3.3

Döntéshozatali folyamatok

A Győri Helyi Akciócsoport konszenzusra törekvő eljárásrendben, egy tag egy szavazat elve
alapján fogja kidolgozni működésének részleteit. A Közgyűlés, mint a helyi közösség legfőbb
képviselője, a stratégia végrehajtása során az operatív munkát irányító 3 tagú Elnökség
javaslatára tartja közgyűlési összejöveteleit, ahol az Elnökség által előterjesztett javaslatokat
megtárgyalja, elfogadja. Az Elnökség a Közgyűlés felé félévente beszámol a stratégia
végrehajtásáról, a fellépő nehézségekről, elért eredményekről, és szükség esetén a HACS által
elhatározott célok elérése, a hatékony forrásfelhasználás érdekében a stratégia és kapcsolódó
felhívások módosítását indítványozza.
Az Elnökség feladatait a szakértelmet és kapacitásokat biztosító Arrabona EGTC, mint
munkaszervezet segítségével végzi. A munkaszervezet felel a stratégia végrehajtásának
legmagasabb szakmai színvonaláért, a pályázatra vonatkozó Támogatási szerződésben foglaltak
szerinti megvalósításáért.
A stratégia végrehajtása során felmerülő forráselosztásra, pályázati bírálatra vonatkozó
szakértői feladatokat a Bíráló Bizottság, illetve az Értékelő Bizottság látja el, akik a döntésre
vonatkozó javaslatukat a munkaszervezeten keresztül terjesztik az Elnökség elé.
6.3.4

Kapacitás

Az Arrabona EGTC több éves pályázati megvalósítási, projekttervezési és közösségfejlesztési
tapasztalattal rendelkezik, és 10 fős szakértői állományából 3 fő főállású és 1 fő részmunkaidős,
a közösségfejlesztésben tapasztalattal rendelkező szakembert dedikáltan a Győri Helyi
Akciócsoport Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának végrehajtására foglalkoztatott. 2020.
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augusztus 1. napjától kezdődően az Arrabona EGTC a 6 fős szakértői állományából 2 fő főállású
és 1 fő részmunkaidős tapasztalattal rendelkező munkavállalót a Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia megvalósítása érdekében foglalkoztat. A munkaszervezet ezen kívül a stratégia
végrehajtásához szükséges feladatok ellátására külső erőforrást is igénybe vehet.
6.3.5

A működés fizikai feltételei

A munkaszervezet (www. arrabona.eu) rendelkezik a legmodernebb infrastrukturális
eszközökkel, modern, a városi közösségek számára nyitott, könnyen megközelíthető irodával,
ahol a kisebb szakmai egyeztetések, workshop-ok megtartására is lehetőség van.
6.3.6

A működés költségei

A Győri Helyi Akciócsoport Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának végrehajtására fordítandó
költségek a szakértők főállású bérét és járulékait, valamint az időarányos rezsiköltségeket
foglalja magában. A szükséges külső erőforrások igénybevételére tervezett összeg azokat az
animációs költségeket fedezi, ami nélkül a városi méretű akcióterület célcsoportja nem érhető
el hatékonyan.
A működési költségek részletes alátámasztását az alábbi táblázat tartalmazza:
Elszámolható költség megnevezése

Összeg (Ft)

Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyeztetési
dokumentumok költsége
HKFS elkészítése
Egyéb szü kséges háttértanulmányok,
szakvélemények
Szü kségletfelmérés, előzetes igényfelmérés
Szakértői hálózatépítés, szakértői
műhelymunka
Társadalmi partnerek, érintettek
bevonásával kapcsolatos költségek
Egyéb, projektelőkészítéshez kapcsolódó
költség
Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői
tanácsadás
Közbeszerzés költsége
Közbeszerzési szakértő díja
Közbeszerzési eljárás díja
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei

Szöveges indoklás

0
0
0

0

0
0
680 240
541 520

Eszközbeszerzés költségei

541520

Immateriális javak beszerzésének költsége

138 720

Egyéb szellemi termék bekerülési értéke

138 720

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szoltáltatások költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatások költsége

9 129 145

56

.
Az iroda működéséhez szükséges
eszközök beszerzése, laptop,
nyomtató, egyéb eszköz az eddigi
tapasztalatok alapján.
Szoftver fejlesztés céljából Office
home and business 2019
szoftvercsomag beszerzése.

Elszámolható költség megnevezése

Összeg (Ft)

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Felmérések, kimutatások, kutatások,
tanulmányok készítése
Marketing, kommunikációs szolgáltatások
költségei
Marketingeszközök fejlesztése

0
2 250 410
631 250

Rendezvényszervezés

264 160

Egyéb kommunikációs tevékenység

1 355 000

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának
költsége

HACS arculat elkészítésének költsége
Területi HACS találkozó és egyéb
rendezvényhez kapcsolódó "catering"
ellátás díja
Helyi Közösségi Napok szervezése, a
felhívásokhoz megjelenéséhez kötődő
egyedi marketingakciók és
kampányok szervezése

0

Kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításának költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti
díj
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
bérleti díj
Egyéb szolgáltatási költségek
Biztosítékok, jogi, közjegyzői,
bankköltségek
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,
illetékek
Vagyonbiztosítás díja
Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak költségei

Szöveges indoklás

0

0

Az arculati kézikönyv előírásainak
megfelelő kötelező nyilvánosság
biztosításának megtörténik a projekt
ideje alatt, de arra költséget nem
kívánunk elszámolni azt saját erőből
megvalósításra.

6 878 735
6 878 735

A HACS iroda működéséhez szü kséges
helység bérleti díja

0
0
0
0
68 723 615

Munkabér

55 636 199

Járulék

10 743 750

Egyéb személyi kifizetések

2 343 666

Utiköltség,kikü ldetési költség
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
egyéb költségek

0
765 000
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1 fő munkaszervezet vezető, 2 fő
projektmenedzser 1 fő adminisztratív
munkatárs 2020.07.31-ig. 2 fő teljes
munkaidős projektmenedzser, 1 fő
részmunkaidős
munkaszervezetvezető.
1 fő munkaszervezet vezető, 2 fő
projektmenedzser 1 fő adminisztratív
munkatárs bérjáruléka 2020.07.31-ig.
2 fő teljes munkaidős
projektmenedzser és 1 fő
részmunkaidős
munkaszervezetvezető bérjáruléka.
Cafeteria költség, mint egyéb béren
kívüli jutattás 3 fő részére 2018-tól
kezdve 2020.07.31-ig. 2 fő teljes
munkaidős és egy fő részmunkaidős
munkavállaló cafeteria költsége a
projekt ideje alatt.

Elszámolható költség megnevezése

Összeg (Ft)

Szöveges indoklás

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
anyagköltség

765 000

Általános rezsiköltség

1 280 000

Általános rezsiköltség

1 280 000

Mindösszesen

6.4

A működés során felmerü lő
anyagköltség (nyomtatópatron,
papír, irodaszer stb.)
A
munkaszervezet
könyvelési
költsége, 32 hó x 40 000 Ft

80 578 000

Kommunikációs terv

A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása nem lehet sikeres hatékony tájékoztatás,
tudatos kommunikáció, jól megfogalmazott üzenetek és azok célcsoportokhoz történő
eljuttatása nélkül.
Ehhez pontosan előkészített és megtervezett, hosszútávon ható, helyi szinten integrált
kommunikációs tevékenységek szükségesek. A különböző célcsoportok irányába a projekt
kezdetétől folyamatos kommunikációt kell biztosítani. Alapfeltétel a folyamatos interakció: a
kommunikációnak nemcsak a HACS részéről kell kiindulnia, hanem a célcsoportok felől jövő
kommunikációt is be kell fogadni (vagyis kétirányú információáramlást kell megvalósítani). A
kommunikációért felelős projektgazda jelen támogatási kérelem megvalósítása alatt is
érvényesíti a hatványozott kommunikáció elvét: a célcsoportokat véleményvezérekre, az egyes
célcsoportok meghatározott szereplőire koncentrálva éri el, de fontos a média közvetítő szerepe
is.
6.4.1

A célcsoport meghatározása

A kommunikáció sikerét szolgálja a külső és a belső kommunikációs tevékenységek, majd
ennek megfelelően a külső és belső kommunikációs célcsoportok lehatárolása és önálló kezelése
(a célcsoportok és az alkalmazott eszközök között természetesen lehet átfedés is). A projekt belső
kommunikációs célcsoportját a fejlesztésben érintettek köre, tehát elsősorban a konzorciumi
partnerek (HACS tagok), majd a megvalósítás a projektben aktívan közreműködők jelentik. A
belső célcsoportok kommunikációs igénye elsősorban a projekttel kapcsolatos tájékoztatásra, a
szakmai és pénzügyi előrehaladás helyzetére terjed ki. Az időszakos megbeszélések,
projekttalálkozók beszámolói, belső hírlevelek, tájékoztató kiadványok, előrehaladási jelentések
mind hatékony kommunikációs formák lehetnek esetükben.
A projekt külső kommunikáció célcsoportját a helyi közösségi fejlesztési stratégiával érintett
célcsoportok alkotják. Ezen belül is meghatározható közvetlen és közvetett célcsoport.


Győr lakossága (közvetlen)



Non-profit szervezetek (közvetlen)



Vállalkozások (közvetett)



Önkormányzat, önkormányzati szervezetek (közvetlen)

6.4.2

Kommunikációs eszközök, tevékenységek

A külső célcsoportok számára tervezett tevékenységekhez és a célokhoz illeszkedő
kommunikációs eszközök és csatornák az alábbiak (melyek tartalmazzák a kötelező
kommunikációs elemeket is):


A korábban megvalósított hasonló projektek tapasztalatait, valamin a célcsoportok
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igényeit figyelembe véve a projektmegvalósítás alatt az egyik leghatásosabb
kommunikációs eszköz vélhetően a személyes, folyamatos kapcsolattartás, mivel az
infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés (illetve azok hatékony alkalmazása)
a hátrányos helyzetűek körében nehézkes. A személyes kapcsolattartás helyszínét a HACS
munkaszervezete biztosítja majd.


A célcsoportok, illetve a fejlesztésben érintettek folyamatos tájékoztatása, a programmal
kapcsolatos információk naprakész megjelenítése érdekében honlap került kialakításra. A
honlap mellett Facebook oldal is indul.



A felhívások megjelenéséhez egyedi marketing kampányok és akciók is kapcsolódnak
majd



Nagyon fontosnak tartjuk a lakosság minél szélesebb körű bevonását és részvételét ezért
eseti rendezvények, Helyi Közösségi Napok szervezésével szeretnék őket aktivizálni.



Fotódokumentáció készítése



„C” tábla elkészíttetése és kihelyezése

6.4.3

A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információhoz való hozzáférés
bemutatása

A keletkező dokumentumokhoz való nyílt hozzáférést a honlap, a Facebook oldal biztosítja. A
HACS munkaszervezete iroda dolgozói nyitottak a személyes megkeresésekre és bárki számára
felvilágosítást fognak nyújtani a HACS működéséről és a stratégia megvalósításáról.
6.4.4

A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és humán kapacitás
bemutatása

A kommunikációs tevékenység bizonyos részét a HACS munkaszervezete végzi majd. Az ő
feladata lesz a weboldal valamint a Facebook oldal naprakész információkkal való ellátása, a
projekttel kapcsolatos tájékoztatás megtétele valamint a fotódokumentáció készítése.
Az eseti jellegű marketing feladatokra, az egyedi marketing kampányokra, a Helyi Közösségi
Napok megszervezésére kommunikációs szakértő bevonását tervezzük.
6.4.5

Kommunikációs ütemterv

Időpont

Feladat

Cél

Célcsopor
t

Eszköz

Szereplők
HACS tagok,
non-profit
szervezetek,
lakosság,
önkormányz
at,
gazdálkodó
szervezetek
képviselő,
sajtó
HACS tagok,
non-profit
szervezetek,
lakosság,
önkormányz
at

2017.09.01.2022.06.30.

A projekthez
kapcsolódó
külső és belső
tájékoztatás
folyamatos
működtetése

Tájékoztatás
és
nyilvánosság
biztosítása

közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre

honlap, Facebook
oldal,
rendezvények,
marketing anyagok

2017.09.01.2022.06.30.

A közvetlen
célcsoporttal
való
folyamatos
kommunikáció

Folyamatos
kommunikác
ió,
információbi
ztosítás a
projektről

közvetlen
célcsoport

honlap, Facebook
oldal,
rendezvények,
marketing anyagok
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Időpont

Feladat

Célcsopor
t

Cél

Eszköz

2018.06.01 2022.06.30.

Helyi
Közösségi
Napok
szervezése

a célcsoport
tagok
szélesebb
körű
bevonása,
folyamatos
kommunikáció és
tájékoztatás

közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre

rendezvény
(tervezetten a
projekt időszaka
alatt hat darab)

2017.09.01 2022.06.30.

Honlap és
Facebook oldal
működtetése

Egyedi
marketing
kampányok és
akciók
megvalósítása
a felhívásokhoz
kapcsolódóan
Sajtónyilvános
projekzáró
rendezvény
megszervezése, sajtóközlemény
kiküldése a
projekt
zárásáról,
előírt megállító
tábla
elkészítése és
kihelyezése,
sajtómegjelené
sek
összegyűjtése,
TERKEPTER
feltöltése

közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre
közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre

honlap, Facebook
oldal

2018.05.01.
2022.06.30.

Folyamatos
kommunikáció,
információbi
ztosítás a
projektről
Tájékoztatás
és nyilvánosság
biztosítása

Tájékoztatás
és a
szereplők
bevonása

közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre

rendezvény,
sajtóközlemény, D
tábla

2022.06.30.

6.4.6

Szereplők

kommunikáci
ós szakértő,
HACS tagok,
non-profit
szervezetek,
lakosság,
önkormányz
at,
gazdálkodó
szervezetek
képviselő,
sajtó
HACS iroda,
HACS tagok

FB oldal, online és
offline eszközök

kommunikáci
ós szakértő,
HACS tagok
és az általuk
megszólítani
kívánt
pályázók
HACS tagok,
non-profit
szervezetek,
lakosság,
önkormányz
at,
gazdálkodó
szervezetek
képviselő,
sajtó

Kommunikációs tevékenység pénzügyi terve
Kötelező nyilvánossági elem

Tervezett költség (Ft)

Aloldal létrehozása

0

„C” tábla elkészíttetése és kihelyezése

0

Fotódokumentáció készítése

0
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TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal
Mindösszesen

0
0

Egyéb kommunikációs tevékenység

Tervezett költség (Ft)

Helyi Közösségi Napok szervezése (6 alkalom x 66.666 Ft)

400 000

A felhívásokhoz kapcsolódó egyedi marketingakciók és
kampányok szervezése

300 000

Mindösszesen

700 000

A kötelező nyilvánosság elemeinek biztosítása a kedvezményezetti arculati kézikönyv
előírásainak megfelelően megtörténik a projekt ideje alatt, ennek megvalósítása Győri Helyi
Közösség Munkaszervezete önerőből tervezi megvalósítani.
6.5

Monitoring és értékelési terv

A helyi közösségi fejlesztési stratégia sikeres - és a pályázati felhívásnak megfelelő –
végrehajtását a monitoring mutatókon keresztül tudjuk értékelni, mivel ez ad objektív bírálati
szempontot és összehasonlítási lehetőséget. Győr város Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiájában az alábbi általános és speciális indikátorokat alkalmazzunk a visszacsatolásra:
Kötelező – a Helyi Közösségi fejlesztési stratégiában meghatározott – program- és
proritásindikátorok1:
Azonosító
(TOP)

2

Adatforrás

Adatgyűjtés
gyakorisága

PO16

Közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztési stratégiával érintett települések
lakosságszáma

FAIR

félévente

PO23

A kormányzati, önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek vagy nem
önkormányzati szervezetek által a HFS
(HKFS) keretében tervezett és végrehajtott
programok száma

FAIR

félévente

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást
nyújtó terekkel és létesítményekkel való
lakossági elégedettség

Az indikátort
központilag
kialakított
módszertan
alapján,
egységesen
fogják a CLLD
szervezetek
mérni2

A HKFS
indulását
megelőzően,
közben és
utána, évente
minimum
egyszer

PR16

1

Indikátor megnevezése

A TOP által meghatározott program- és prioritásszintű indikátorok
TOP 269. oldal
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Azonosító
(TOP)

Indikátor megnevezése

Adatforrás

Adatgyűjtés
gyakorisága

CO38

Városfejlesztés: Városi terü leteken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

FAIR

félévente

CO39

Városfejlesztés: Városi terü leteken épített
vagy renovált köz-vagy kereskedelmi
épületek

FAIR

félévente

PR23

Intézmények száma, amelyekben nőtt a
látogatottság a program előtti időszakhoz
képest

IH

félévente

Specifikus célokhoz tartozó indikátorok nyomonkövetése
Közös városi és városrészi identitás erősítése a helyi értékek, hagyományok megjelenítésén,
tudatosításán, népszerűsítésén keresztül:
Specifikus cél
Közös városi és
városrészi identitás
erősítése a helyi
értékek,
hagyományok
megjelenítésén,
tudatosításán,
népszerűsítésén
keresztül

Adatfelvétel
gyakorisága

Mutató
helytörténeti alapú
rendezvények, akciók
száma

Forrás

félévente

Projektelőrehaladási
jelentés

A lakosság közösségi aktivitásának erősítése a városi és városrészi közösségi kezdeményezések
támogatásán keresztül:
Mutató

Adatfelvétel
gyakorsisága

Forrás

kulturális
rendezvények, akciók,
performanszok száma

félévente

Projekt-előrehaladási
jelentés

a rendezvényekben és
akciókban résztvevő
fiatal (35 évnél
fiatalabb) önkéntesek
száma

félévente

Projekt-előrehaladási
jelentés

Specifikus cél
A lakosság közösségi
aktivitásának
erősítése a városi és
városrészi közösségi
kezdeményezések
támogatásán
keresztül

A közösségi tudások közötti
együttműködéseken keresztül:

szinergiák
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érvényre

juttatása

a

közösségek

közti

Specifikus cél

Mutató

Adatfelvétel
gyakorsisága

Forrás

A közösségi tudások
közötti szinergiák
érvényre juttatása a
közösségek közti
együttműködéseken
keresztül

a közös akciókban
részt vevő helyi
szervezetek,
közösségek száma

félévente

Projekt-előrehaladási
jelentés

A monitoring adatok feldolgozása:
Az adatokat a munkaszervezet pályázatonként elkülönített, jól áttekinthető formában
dokumentálja. Az összegzéseket félévente az elnökség elé tárja. Az elnökség az adatokból
következtethet a stratégia módosításának szükségességére.
A HFS megvalósulásáról a fejlesztési források kihelyezése és az egyes pályázatok
mérföldköveinek megvalósulása alapján alkothat pontos képet az elnökség. Az adatok
gyűjtése, összegzése a munkaszervezet feladata lesz, kiértékelésüket elnökségi ülés
keretében végezzük.
A HACS saját teljesítményének értékelése
A HACS teljesítményét az alábbi szempontok tükrözik legjobban vissza:
 a pályázati kiírások eredményes kommunikációja a térségi szereplők felé;
 a beérkezett pályázatok mennyisége;
 a beérkezett pályázatok minősége;
 az értékelés minősége;
 adminisztratív kötelezettségek megfelelő minőségű ellátása;
 támogatást nyert fejlesztések nyomon követése;
 a beérkező adatokból eredő megfelelő következtetések levonása;
 megfelelő, a stratégiával összhangban lévő reakció;
Mindezek monitoringja a munkaszervezet napi szintű feladatai közé tartozik majd. A fenti
szempontokról a munkaszervezet havi rendszerességgel szöveges, amennyiben szükséges –
táblázatos formában beszámol az elnökségnek. A rendszeres elnökségi üléseken értékelésre
kerülnek a folyamatok, és meghatározásra kerülnek a szükséges, beavatkozások..
A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikációja:
A stratégia megvalósulását érintő valamennyi fázisról rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot
és az értintetteket honlapunkon keresztül. Nagyobb, szükség szerinti ütemezésű összefoglalókat
küldünk a tagság felé a stratégia megvalósulása kapcsán. A közgyűlési döntést igénylő
változásokat (pl. stratégia módosítása) a tagság felé kommunikáljuk. A megszületett
döntésekről (pl. egy új intézkedés, egyéb hangsúlyos feltételek változása) fórumokat,
műhelynapot szervezünk.
6.5.1

Kockázatkezelés

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia sikeressége azon is múlhat, hogy a tervezés során
figyelembe lett-e véve minden olyan kockázat, mely hatással lehet a megvalósításra. Ebből
adódóan már most, a tervezési fázisban feltérképeztük a Győri Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia szempontjából releváns kockázatokat, kategoroizáltuk, súlyoztuk őket és
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megbecsültük valószínűségüket, illetve kockázatkezelési tervet, azaz intézkedési javaslatokat
készítettünk arra az esetre, amennyiben felmerülnek a szóban forgó a kockázatok.
A kockázatok az alábbi téma-kategóriákba sorolhatók:






Műszaki kockázat: műszaki előkészítés, szakmai kivitelezés kockázatai, technikai
károkozás stb.
Jogi kockázat: jogi és eljárásrend-beli változtatások, szabványok változása, előírások
változása, szerződéskötési gyakorlat hiánya stb.
Szakmai megvalósítási kockázat: a stratégia megvalósulásával kapcsolatos
kockázatok, új szereplők bekerülése a folyamatba, személyi változások a
kulcspozíciókban
Társadalmi- és helyi közösségi kockázat: ellenállás a közösség tagjaiban,
konfliktusok, lakossági ellenállás stb.
Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság kockázata: helyi közösségek, pályázó
szervezetek forráshiánya, alulfinanszírozottság, fenntartási költségek hirtelen
megnövekedése stb.

A kockázatkezelés elveit és a HKFS céljait figyelembe véve az alábbiakban bemutatásra kerülnek
– az előkészítés során rendelkezésre álló információk alapján - a megvalósítás során felmerülő
esetleges kockázatok, azok előfordulási valószínűsége, mértéke, illetve az annak kezelésére
adható válaszok. Mind a kockázatok, mind a kockázatkezelési terv a HKFS fókuszpontjaihoz
igazodva került meghatározásra.
Kockázat
Műszaki kockázatok
A stratégia ERFA forrásainak
felhívására műszakilag nem
megfelelően előkészített
pályázatok érkeznek be.

Előfordulás
valószínűsége

Kockázat
mértéke

közepes

magas

Szakmailag és technikailag
nem megfelelő kivitelező.

közepes

közepes

A végrehajtás során derül ki,
hogy a kiválasztott műszaki
megoldás részben vagy
egészben nem kivitelezhető.

közepes

közepes

Kockázatkezelési terv

HACS munkaszervezete tanácsadással
támogat, szükség esetén beavatkozik
A projekt költségvetésének
körültekintő megtervezése, ehhez
megfelelő tapasztalattal rendelkező
műszaki végzettségű szakember
bevonása, releváns referenciák
bekérése a pályázóktól.
Pályázó közösségek felkészítése, a
pályázati felhívásban rögzített fajlagos
költségekre, tulajdonviszonyokra,
ütemezésre vonatkozó konkrét
korlátok meghatározása.

Jogi kockázatok
A képlékeny eljárásrendi és
jogszabályi környezet miatt
időben csúsznak a
programok

közepes

közepes

A képlékeny eljárásrendi és
jogszabályi környezet miatt
a már nyertes pályázatok a
szabályzatoknak nem

közepes

magas
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A jogszabályok és szabályzatok
folyamatos figyelemmel tartása, az
esetleges változásokra gyors, rugalmas
reagálás, folyamatos kapcsolattartás az
IH-val. Jogi kompetenciákkal
rendelkező munkatérsak részvétele a
munkaszervezetben
Forrásátcsoportosítás a HKFS
költségvetésében a maradványpénzek
felhasználására. A helyi közösség saját
forrásainak felhasználása.

Kockázat

Előfordulás
valószínűsége

Kockázat
mértéke

Kockázatkezelési terv

megfelelő elemeket
tartalmaznak
Szakmai megvalósítási kockázatok

A felhívásokra alacsony
számú pályázat érkezik.

alacsony

alacsony

A stratégia megvalósítása
nem hatékony, nem éri el
annak kitűzött céljait.

közepes

közepes

A projekt megvalósítása széles körű
szakmai együttműködést igényel. A
munkaszervezet munkatársai
rendelkeznek animációs gyakorlattal és
lehetőségük szerint támogatják a
pontenciális pályázókat a sikeres
pályázásban és
projektmegvalósításban.
A stratégia értékelése során biztosítani
kell annak relevancijának,
hatékonyságának, hatásosságának
értékelését lehetőség szerint a pályázói
visszajelzések figyelembevételével. Az
értékelés eredményit be kell építeni a
végrehajtásba.

Társadalmi és helyi közösségi kockázatok

Helyi lakosság ellenállása a
HKFS megvalósításával
szemben

alacsony

magas

A felhívások nem érik el a
megfelelő célcsoportokat
vagy a kritikus tömeget

alacsony

közepes

Nem megfelelő
szervezettséggel rendelkező
pályázó szervezet bevonása
a stratégia végrehajtásába

közepes

magas

Kiemelt figyelmet kell fordítani a
projekt szintű kommunikációra és a
célcsoportok közösségi programokba
való aktív bevonására.
A HKFS tervezett intézkedései során
biztosított hogy akár a közösségi
bevonódás során, akár a
kommunikációs csatornákon keresztül
a kritikus tömeg megszólításra
kerüljön.
HACS-on belül eljárásrend kidolgozása
a szervezeti gyengeség támogató
kezelésére.
Forrásátcsoportosítás a stratégia
költségvetésében a maradványpénzek
felhasználására.

Pénzügyi, gazdasági, fenntarthatósági kockázat
Az előfinanszírozás
ellehetetlenül, fizetési
képtelenség áll be.

közepes

magas

Túl hozzú a megvalósítás
időtávja , emiatt eltűnik az
innovativitás

alacsony

közepes

Pénzügyileg nem
megfelelően tervezett
pályázatok, fajlagosan alul
vagy fölül tervezett
költségvetések.

közepes

magas
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Pályázó szervezet felkészítése a
megvalósítás kockázatára, eljárásrendi
megoldás keresése az
előfinanszírozásra a civil szektor
esetében is.
Fenntarthatóság generálásának
elősegítése, önszerveződés támogatása,
forrásgyűjtési gyakorlat célszerűsítése.
HACS-on belül eljárásrend kidolgozása
a szervezeti gyengeség támogató
kezelésére.
Forrásátcsoportosítás a stratégia
költségvetésében a maradványpénzek
felhasználására.

A fentiek alapján összességében elmondható, hogy a HKFS megvalósítását leginkább befolyásoló
kockázatok azonosítása megtörtént, kezelésükkel számolunk. Annak az esélye, hogy a stratégia
megvalósításában komolyabb fennakadás adódjon, összességében alacsony.
6.6
6.6.1

Horizontális célok
Esélyegyenlőség

A HKFS megalkotása és végrehajtása során az esélyegyenlőséget alapvetően a
nyilvánosság teljes biztosításával érjük el. Ez a tervezés egész folyamata alatt biztosított volt a
különböző kommunikációs eszközökön, tevékenységeken keresztül. A tervezési folyamat
különböző szintjein, (interjúk, műhelymunka, fórum) és a személyes konzultációban is kitértünk
a hátrányos helyzetű célcsoportok szükségleteire, bevonási lehetőségeire a programba.
A tervezés során figyelembe vettük Győr Város Helyi Esélyegyenlőségi programját és az ott
megfogalmazott problémákat és intézkedési terv elemeket is, és a fejlesztési célokat
összehangoltuk ezen célkitűzésekkel.
Stratégiánkban specifikus célként került megfogalmazásra a partnerségek ösztönzése és a
helyi érzékenység növelése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének
elősegítése.
A projekt megvalósítása során, a tényleges vállalásaink esetén olyan konkrét cselekvéseket
határoztunk meg, melyek teljesítése szervezeti keretei és lehetőségei mellett valóban
realizálható.
Ennek érdekében a non-profit szervezetek számára tervezett intézkedés esetén magasabb
összegre pályázhatnak azok, akik ezen csoportok segítését, támogatását látják el, igazolható
módon.
Terveink között szerepel továbbá a helyi érzékenység növelése érdekében műhelymunkák,
kiscsoportos egyeztetések szervezése, ahol az érintettek, a velük foglalkozó szakemberek, nonprofit szervezetek képviselői vitathatják meg a hátrányos helyzetű csoportok sajátos problémáit,
esélyegyenlőségük megteremtésének lehetőségeit, a kialakult jó gyakorlatokat és azok
adaptálásának módjait.
A stratégia megvalósítása során az esélyegyenlőség biztosítását folyamatosan nyomon
követjük és vállaljuk, hogy a beszámolókban számot adunk ezen eredményekről is.
Az infrastrukturális fejlesztések során a fejlesztésre kerülő épületekben akadálymentesítést
hajtunk végre, továbbá a létrejövő közösségi terek használatakor kiemelt figyelmet fordítunk
arra, hogy valamennyi esélyegyenlőségi célcsoport tudja használni.
Programjaink megvalósítása során – amennyiben lehetséges – önkéntes fiatalokat is
alkalmazunk amely egyrészt megismerteti velük ezt – a Magyarországon még kevésbé ismert –
részvételi formát, másrészt gyakorlati tapasztalatszerzést biztosít számukra. Mindezt közösségi
munkán keresztül: célt, feladatot és lehetőséget kínálva számukra.
A Munkaszervezet munkatársai közül egy fő esélyegyenlőségi munkatárs munkakört is ellát,
biztosítva ezáltal az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését.
6.6.2

Fenntarthatóság

A helyi közösségi fejlesztési stratégia egyik célja a fenntartható társadalom és közösség
támogatása Győrben. A fenntartható társadalom alapvető követelményei: a szociális
igazságosság, amelynek az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének
biztosítása, az életminőség javítására való törekvés, a természeti erőforrások fenntartó
használata, a környezetminőség megőrzése. A környezet jó minőségét a fejlesztések közben
garantálni kell.
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A HACS tagjainak feladata lesz, hogy a stratégia megvalósítása során folyamatosan
figyelemmel kísérjék a környezeti követelmények érvényesítését, ebben a működő monitoring
rendszer lesz a segítségükre.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során a környezeti fenntarthatóság
biztosítása és a környezeti szemléletformálás beépül a kiírásra kerülő pályázatok felhívásaiba
az alábbiak szerint:


A beruházások során környezettervező szakmérnök bevonása kötelező lesz, akik elvégzik
a teljes körű környezeti hatásvizsgálatot és cselekvési programot fogalmaznak meg a
károsító hatások csökkentésére. Ennek betartásáról a kedvezményezettek a monitoring
rendszeren keresztül szolgáltatnak adatot.



A beruházások során – amennyiben releváns – azbesztmentesítést kell megvalósítani



A környezettudatos térhasználattal összekapcsolt pályázatok előnyt élveznek az elbírálás
során (pl: olyan helyszíneken valósulnak meg a programok amelyek fenntartható
közlekedési módon is megközelíthetőek – gyalog, kerékpárral stb.)

6.7

A HKFS innovatív elemeinek bemutatása

A Győri Helyi Közösség stratégiájának készítésekor megerősítést nyert az a feltételezés, hogy
Győrben sok kreatív ember él, akik ma még nem ismerik egymást, és nem is gondolkodnak közös
projektek megvalósításában. Az alulról építkező közösségfejlesztés elvét követve az innovációt
ezért a ma még passzív városlakók bevonásával kapcsolatban kívánjuk bevezetni. Az
informálisan együttműködő, csoportokat alkotó győriek kezdeményezéseit egy olyan digitális
platform létrehozásával kívánjuk támogatni, amelyen a közösségfejlesztési ötletek gazdái és
megvalósítói megtalálják egymást, közös projekteket tudnak kidolgozni, majd megvalósítani. Ez
a platform arra is alkalmas, hogy a jogi személyiséggel – tehát közösséghez tartozó
bankszámlával, szerződéskötési joggal – rendelkező szereplők „ernyőszervezetként” tudják
fogadni az ötletgazdákat, vagy a megvalósításba a szervezeten kívülről bekapcsolódni kívánó
győrieket. A platform működése azt is lehetővé teszi, hogy a Győri Helyi Közösség a stratégia
megvalósításában résztvevők adatbázisát (a jogszabályi feltételek betartásával) a fenntartás
során is – mint egy hálózatos közösség tagjainak összefogó felületét – későbbi városi akciókhoz,
rendezvényi önkéntesség toborzásához vagy pályázati felhívások terjesztéséhez vegye igénybe.
A másik innovációs elem a közösségek elszigeteltségének feloldásának szemléletében valósul
meg: a stratégia elképzelése szerint nem elsősorban a külső „közönség” felé történő nyitás járul
hozzá a közösségfejlesztéshez, hanem az egymástól sokszor nagyon különböző tartalmak
találkozása jelenti az újszerűséget – ezért a sport, a művészet, a tánc, a képzőművészet
együttműködéseit, újszerű találkozásait, együttes projektjeit fogja támogatni.
A megvalósítás során hangsúlyosan elvárt szemléletmód, hogy a passzivitást nem a
hagyományos toborzóeszközök (plakát, honlap, újságok) alkalmazásától várjuk, hanem a
megvalósítók, nézők vagy bármilyen formában résztvevők innovatív megszólításától. A XXI.
századi technológiák használatával, az internet és a könnyen elérhető digitális rögzítési
megoldások alkalmazásával a projektek megvalósítóitól a projektjük tartalmához illeszkedő
innovatív toborzási megoldások egyedi kidolgozását is várjuk. Ezt a tudást a potenciális
pályázók körében az animációs tevékenységek során fogjuk népszerűsíteni.
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7.

Indikatív pénzügyi terv

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Ssz. A műveletek
2017
2018
2019
megnevezése
1
Ki lakik a városban?
0
0
0
2
Mutasd meg magad!
0
0
5,8750
3
Teret a közösségnek!
0
0
0
4
Sokszínű közösségek
0
0
0
Összesen

2020

2021

2,550
16,450
99,120
1,950

59,786
55,139
320,302
67,400

Ssz.
5

A műveletek megnevezése
Nem releváns
Összesen
Fejlesztési források
összesen

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

0

5,8750

120,070

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
2016
2017
2018
2019
Működési
0
5,003
9,48
18,31
költségek
Animációs
0
0
0,11
0,53
költségek
Összesen
0
5,003
9,59
18,84

2022
10,550
11,650
0
18,650

Egyéb forrás
2022
0
0

502,627

2020

40,850

2021

Összesen

%

72,8860
89,1140
419,4220
88,0000

Összesen

10,89%
13,31%
62,65%
13,14%

%
0

0

669,4220

2022

100

Összesen

17,334

16,645

12.18684

78,95884

0,31

0,42

0,24916

1,61916

17,644

17,065

12,436

80,578

A működési költségek közé tervezett összegek a rendszeresen (többnyire havi szinten) felmerülő költségek, amelyek a munkaszervezet (HACS iroda)
folyamatos működéséhez kapcsolhatók: HKFS készítése, könyvelés, nyilvánosság biztosítása, bérleti díj, a munkavállalók bére és járuléka, anyagköltség.
A felmerülő működési kiadásra 2017-2022 között terveztünk költséget.
Az animációs költségek közét terveztük a workshopok, rendezvények költségeit, a Helyi Közösségi Napok rendezvények költségeit, valamint az egyéb
kommunikációs tevékenységet. Ezen költségek jelentős részét 2018-2021-ban kívánjuk felhasználni, a pályázati felhívások megjelenéséhez kötve.
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Nyilatkozat a HKFS elfogadásáról

A Győri Helyi Közösség alapító tagjaiként egyhangúan nyilatkozunk arról, hogy a Győri Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégia című dokumentum tartalmát megismertük, az abban foglaltakat
elfogadjuk és ezennel felhatalmazzuk a Győri Helyi Közösség képviselőjét Szeles Szabolcsot, hogy
a HKFS-t benyújtsa a TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívásra.
Kelt: Győr, 2020. „október” hó „ 16 ” nap
Szervezet neve:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képviselő neve:

Szeles Szabolcs

Képviselő aláírása:

Szervezet neve:

Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás

Képviselő neve:

Németh Tamás Zoltán

Képviselő aláírása:

Szervezet neve:

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Képviselő neve:

Székely Zoltán

Képviselő aláírása:

Szervezet neve:

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

Képviselő neve:

dr. Horváth Sándor Domonkos

Képviselő aláírása:

Szervezet neve:

Karzat Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Képviselő neve:

Pál Kálmán

Képviselő aláírása:

69

Szervezet neve:

UNIVERSITAS-Arrabona Korlátolt Felelősségű
Társaság

Képviselő neve:

Tóth Eszter

Képviselő aláírása:

Szervezet neve:

Győri Vízisport Egyesület

Képviselő neve:

Ábrahám Csaba

Képviselő aláírása:

Szervezet neve:

UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány

Képviselő neve:

Dr. Filep Bálint

Képviselő aláírása:

Szervezet neve:

Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete

Képviselő neve:

Radicsné Csőre Andrea, Csáki Károlyné (együttesen)

Képviselő aláírása:

Szervezet neve:

Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület

Képviselő neve:

Dr. Rámháp Szabolcs

Képviselő aláírása:
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