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 TOP-7.1.1.-16-2016-000044 pályázat

 Támogatói döntés megszerzése: 2017.08.02

 Támogatói szerződés megkötés alatt

 Projekt megvalósítás időszaka: 2017.09.01-
2021.05.31

 750.000.000 Ft támogatás kulturális és 
közösségi fejlesztésekre

 Támogatás összetétele
◦ 500.000.000 Ft ERFA forrás

◦ 250.000.000 Ft ESZA forrás



 10 tagú konzorcium alkotja szerződés 
alapján

 4 tag önkormányzati, 4 tag civil (nonprofit), 2 
tag vállalkozói szférából – kulturális és 
közösségi szereplők alkotják a konzorciumot

 3 tagú elnökség

 Munkaszervezeti feladatokat az Arrabona ETT 
látja el 

 További szervezeti alegységek: HBB, FEMCS 
és FB



HKFS fő célja

Győr városa legyen

a helyi kezdeményezéseken és értékeken 
alapuló közösségek városa

amelyek

dinamikájukat a különböző

társadalmi, gazdasági,tudományos és 
művészeti szereplők közti 

innovatív kapcsolatokból merítik.  



Izolált közösségek,

Izolált új győriek

Elhalványult városi 

emlékezet

Passzív generációk

Alulhasznosított, 

felújításra váró 

közösségi terek

Értékalapú helyi 

kötődés gyenge, 

gyökerek hiánya

Stratégiánk által megcélzott problémák:



Interakciót 

támogató 

közösségi 

terek

Természeti és 

kulturális 

„adottságok”  

közösségközpontú 

komplex 

hasznosítása

Közösségek, 

városrészek 

közti 

kapcsolatok 

építése

Stratégiánk által kitűzött célok



HKFS célhierarchia és beavatkozási 
területek



Tevékenységek:

 Közösségek befogadó tereinek fejlesztése, felújítása

 "Harmadik tér" funkciók kialakítása a közművelődési 
terekben

 Közösségek működését, szervezettségét támogató 
szolgáltatások fejlesztése

 Üresen álló helyiségek átmeneti, projekt alapú 
multikulturális hasznosítása 

 Mobil közösségi befogadó tér kialakítása elsősorban 
a városközponttól távolabb lévő városrészekben

 Szabadtéri vízparti fellépő helyek / többfunkciós 
vízparti közösségi terek közösségi hasznosítása



Tevékenységek:
 Ma még akár informálisan működő, amatőr művészeti 

csoportok, alkotók színpadi és köztéri fellépéseinek 
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



Tevékenységek:

 Önszerveződést, közösségi aktivitást 
támogató tevékenységek

 Mozgás–kultúra: a sport- és művészeti, 
kulturális szervezetek cross-over típusú 
együttműködésén alapuló programok 
kialakítása



Tevékenységek:
 Város(rész)i kulturális örökségekre építő 

programok, (mini)fesztiválok szervezése a helyi 
lakosság bevonásával

 Helytörténetet, kulturális sajátosságokat, a városi 
legendákat feldolgozó produkciók, kiállítások 
megrendezése

 Kiemelt kultikus, szakrális helyek 
rendezvényeinek támogatása

 Városi, városrészi kulturális, helytörténeti túrák 
szervezés

 Interaktív médiatár fejlesztése a múlt tárgyi és 
szellemi emlékeinek, értékeinek digitalizálásával



Csányi Péter, Arrabona ETT, 

CLLD munkaszervezet-vezető

clld.arrabona.eu


