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CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

PROJEKTINFORMÁCIÓ
„KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZŐ-ÉS CSELEKVŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE CSENGER-ÉS
CSENGERÚJFALU ÖSSZEFOGÁSÁVAL, A HELYI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN”

Csenger Város Önkormányzat és Csengerújfalu Község Önkormányzata (mint Kedvezményezettek) a
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest,
József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) által közzétett Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-5.3.1-16 tárgyú
felhívásra, 2017. év szeptember hó 22. napon támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató 2018. év
október hó 31. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesítette a pályázatot. A
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült. A
Támogatási Szerződés 2019. február 2-án lépett hatályba. A Projektet több Kedvezményezett közösen
valósítja meg (konzorciumban együttműködve).

Kedvezményezettek neve: Csenger Város Önkormányzat és Csengerújfalu Község Önkormányzata
Projekt címe: „Közösségi kezdeményező-és cselekvőképesség fejlesztése Csenger-és Csengerújfalu
összefogásával, a helyi identitás erősítése érdekében”
Szerződött támogatás összege: 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint.
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. július 22.
Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00013
Szerződött támogatás összegének eloszlása a konzorciumi tagok között.
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A projekt céljainak bemutatása:
Jelen projekt alapvető célja a helyi közösségek kezdeményező-és cselekvőképességének fejlesztése, a
közösségi szerepvállalás erősítése, a helyi identitástudat fejlesztése érdekében.
A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése.

Célunk továbbá:
- A helyi fiatalság Csenger-képének formálása, a szatmári és azon belül a csengeri identitás
kialakítása/megerősítése az ifjúságban, végső soron azért, hogy később, tanulmányaik befejeztével egyre
többen gondoljanak reális és vonzó opcióként a hazaköltözésre.
- A pályázat időszaka alatt, a szerteágazó programok során Csenger és Csengerújfalu jelenlegi társadalmi
viszonyainak, kapcsolatrendszereinek feltérképezése.
- A pályázati programok, események, foglalkozások során megjelenő együttgondolkodás révén a helyi civil
szervezetek munkájának profibb összehangolása, az együttműködés erősítése.
- Közösségformálás, helyi civil társadalom megerősítése.
- A generációk közötti szakadékok csökkentése.
A végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban
éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és legyen képes a pozitív változásokra
irányuló közös cselekvésben való részvételre.
A közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása során mindvégig közösségi munkamódot
kívánunk alkalmazni. Az alulról építkező folyamatokra építünk, azok generálását célozzuk. A közösség tagjai
tárnak fel szükségleteket, terveznek programokat annak érdekében, hogy megismerjék saját közösségüket,
kultúrájukat, a helyi igényeket, és azok megvalósítására maguk keressék a megoldást.
A célok elérése érdekében közösségi térségi/települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok,
közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, valamint a közösség igényeinek megfelelő
programok valósulhatnak meg.
A projektről bővebb információt a http://csenger.hu/ és a http://csengerujfalu.hu/ oldalakon olvashatnak.

