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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Pilis Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a HAJT-A Csapat Egyesület
működési
területén
megvalósított,
VP6-19.2.1.-41-5-17
kódszámú
Kulturális
és
Egészségmegőrző Rendezvények Támogatása című felhívás alapján beadott pályázata a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 2020. augusztus 28-án kiadott támogató okirata
alapján támogatást nyert. Az elnyert támogatás összege 7 976 235 Ft. A projekt eredményeképp
egy kül- és beltéri színpad beszerzése történik meg.
Pilis Város hagyományápoló, hagyományteremtő, kulturális, turisztikai vagy egészségmegőrző
rendezvényei az utóbbi években rendkívül népszerűvé váltak, igazi közösségi élménnyé nőtték ki
magukat. A térségi együttműködések kiemelkedő és hatékony terepei is egyben. A jól szervezett
rendezvények a helyi hatókörön túllépve, turisztikai vonzerőt is jelentenek. Lényeges vonatkozásuk,
hogy a helyi társadalom különböző szociális, kulturális helyzetű csoportjai is találkoznak,
kölcsönhatásba kerülnek. Erősödik az identitástudat, nő a társadalmi tolerancia, a hátrányos helyzetű
családok, egyének szabadidős, kulturális, egészségmegőrző lehetőségekhez jutnak. A rendezvények
sikerét a szférák közötti együttműködések alapozzák meg, amelyhez a helyi szolgáltatók, termelők is
hozzájárulnak.
Számos civil szervezettel rendelkezik a város, akik a hagyományaink, népszokásaink ápolása mellett
nagy energiát fordítanak a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására, egészségmegőrzésére.
Az elmúlt években a felhívás témájával kapcsolatosan számos rendezvényt szervezett a város, amelyek
a külterületi lakosság igényeit is kielégítette. A város turisztikai adottságainak köszönhetően a külterületi
rendezvények mindig népszerűek, illetve preventív, oktató-nevelő jellegükből adódóan
gondolkodásformáló hatással voltak az ott élőkre. A település a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
(HEP) is nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű lakosaik életminőségének javítása érdekében
hozott intézkedéseikre.
Rendezvényeiken – a résztvevők szélesebb spektruma érdekében – megannyi eszközt felvonultattak,
melyeket eddig főként béreltek. Ez a költség számottevő része volt kiadásuknak, melyeket a jelen
felhívás során beszerzett eszközzel nagyságrendekkel csökkenteni tudnak.
A színpad a rendezvények, akciók elengedhetetlen és nélkülözhetetlen tartozéka, amely a 21.
században maximálisan kiszolgálja a résztvevők, valamint előadók, meghívott vendégek igényeit is.
A kül- és beltéri színpad tárolása a támogatási kérelem szerint Pilis, Hajda tanya 020/13. helyrajzi
számon valósul meg.
A Projekt teljes költsége összesen: 10 634 980 Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen: 10 634 980 Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 Ft
Támogatás összege: 7 976 235 Ft
Megvalósítási határidő: 2020. 12. 31.
További információ:
Pilis Város Önkormányzata
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.
(06 29) 696-310
hivatal@pilis.hu
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