
„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon” 
TOP-7.1.1-16-2017-00083 

A helyi felhívás címe: Közösségi akciók megvalósítása kulturális 
jelentőségű köztéri alkotásokhoz kapcsolódóan (P4) 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-083-4 

Pályázók köre: 
- Egyesület egyéb formái (GFO 52) 
- Egyházi jogi személy (GFO 55) 
- Alapítvány (GFO 56) 

Forráskeret: 

A keretösszeg 5 millió Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-5 db. 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft. 

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás intenzitása 100 %. 
 

A felhívás célja: 
Olyan kulturális jelentőségű sárospataki köztéri alkotásokhoz kapcsolódó közösségi akciók 
megvalósítása, amely a köztéri alkotás helyi jelentőségét tudatosítja, ismertebbé teszi, növeli a köztéri 
alkotás helyi identitás építésében betöltött szerepét. Ehhez kapcsolódóan pedig kötelezően választani 
kell egyet az alábbi tevékenységek közül: 

a) Köztéri alkotás tisztítása-karbantartása 
b) Köztéri alkotás felújítása 
c) Köztéri alkotás áthelyezése más, megfelelőbb környezetbe 

 
Egyéb: 
A projekt keretében köztéri alkotásnak minősül: szobor, szoborcsoport, térinstalláció (térplasztika, 
dombormű, emléktábla, faragványt tartalmazó kapu, díszkút). 

Egy projektben több köztéri alkotás is szerepeltethető. 

A projektben csak olyan köztéri alkotás szerepeltethető, amely Sárospatakon, közterületen, illetve a 
közforgalom számára megnyitott magán- vagy állami tulajdonban lévő területen található, valamint 
köztéri alkotás áthelyezése is kizárólag ilyen helyszínre lehetséges. 

Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyekben olyan köztéri alkotások szerepelnek, amelyek a 
helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak 
be. 

A köztéri alkotás tulajdonosának a tulajdonjogát igazolni kell. Amennyiben a köztéri alkotás nem a 
pályázó tulajdona, úgy a köztéri alkotás tulajdonosának nyilatkoznia kell (a pályázat mellékletét 
képező nyilatkozat minta használatával). 

Amennyiben a projekt által érintett terület nem a pályázó tulajdona, úgy a projekt által érintett 
közterület, illetve közforgalom számára megnyitott magán- vagy állami tulajdonban lévő terület 
tulajdonosának nyilatkoznia kell (a pályázat mellékletét képező nyilatkozat minta használatával). 
Érintett területnek minősül a köztéri alkotás jelenlegi helyszíne, illetve amennyiben áthelyezésre kerül, 
úgy az áthelyezés tervezett helyszíne. 

A felhívás teljes szövege, valamennyi egyéb pályázati feltétel a 
http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/ linken érhető el! 

http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/


„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon” 
TOP-7.1.1-16-2017-00083 

A helyi felhívás címe: Sárospatak kulturális-turisztikai értékeinek 
népszerűsítése közösségi akciókkal (P5) 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-083-5 

Pályázók köre: 
a) Gazdasági társaság (GFO 11) (közvetlenül jövedelmet termelő vállalkozói tevékenység 

támogatásának kizárásával) 
b) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 
c) Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 34) 
d) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 
e) Egyesület egyéb formái (GFO 52) 
f) Egyházi jogi személy (GFO 55) 
g) Alapítvány (GFO 56) 
h) Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) 

 

Forráskeret: 

A keretösszeg 25 millió Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-25 db. 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft. 

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás intenzitása 100 %. 
 
A felhívás célja: 

Jelen projekt keretében olyan új, térítésmentesen biztosított, egyszeri vagy ismétlődő jellegű 
közösségi akciók és „szolgáltatások” megvalósítása a cél, amelyek erősen kötődnek Sárospatak 
kulturális, természeti, turisztikai értékeihez. 

Ezen belül például támogatható: 

- Kulturális intézmények, szervezetek, közösségi színterek kulturális programkínálatának, 
szolgáltatásainak bővítése 

- Események, fesztiválok, kulturális programok élénkítését szolgáló tevékenységek 

- Helyi lakosok bekapcsolása a kulturális, természetközeli, turisztikai programokba 

- Kulturális és közösségi érzékenyítést, szemléletformálást célzó programok szervezése 

- Helyi családi és szabadidős, közösségi programok szervezése 

- Önkéntesség erősítése, önkéntesek bevonásával szervezett programok 

- Lakosság bekapcsolódásának erősítése a turizmusba, lakosok és turisták közötti kapcsolat 
erősítése 

 

A felhívás teljes szövege, valamennyi egyéb pályázati feltétel a 
http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/ linken érhető el! 

 

http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/


„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon” 
TOP-7.1.1-16-2017-00083 

A helyi felhívás címe: Nem profitorientált rekreációs vagy turisztikai 
szolgáltatások bevezetéséhez nyújtott beruházási támogatás (P6) 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-083-6 

 

Pályázók köre: 
a) Gazdasági társaság (GFO 11) (közvetlenül jövedelmet termelő vállalkozói tevékenység 

támogatásának kizárásával) 
b) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 
c) Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 34) 
d) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 
e) Egyesület egyéb formái (GFO 52) 
f) Egyházi jogi személy (GFO 55) 
g) Alapítvány (GFO 56)  
h) Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) 

 

Forráskeret: 

A keretösszeg 25 millió Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9-25 db. 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft. 

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás intenzitása 100 %. 
 
A felhívás célja: 

Olyan új, térítésmentesen biztosított, egyszeri vagy ismétlődő jellegű közösségi akciók és 
„szolgáltatások” megvalósításához kapcsolódó beruházások (ingatlan fejlesztés, eszközbeszerzés) 
támogatása a cél, amelyek erősen kötődnek Sárospatak kulturális, természeti, turisztikai értékeihez. 

A felhívás keretében közösségi akciók, szolgáltatások megvalósítását lehetővé tévő beruházási 
tevékenység támogatható önállóan: 

a) Ingatlan fejlesztés (épület átalakítás, bővítés, felújítás, új építés) 

b) Eszközbeszerzés 

Az a) és b) pontban rögzített tevékenységek közül legalább az egyik megvalósítása kötelező. 

 

A felhívás teljes szövege, valamennyi egyéb pályázati feltétel a 
http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/ linken érhető el! 

 

 

 

 

 

http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/


„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon” 
TOP-7.1.1-16-2017-00083 

A helyi felhívás címe: Közösségi programok érzékeny társadalmi 
csoportok részvételével (P7) 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-083-7 

 

Pályázók köre: 
a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 
b) Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 34) 
c) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 
d) Egyesület egyéb formái (GFO 52) 
e) Egyházi jogi személy (GFO 55) 
f) Alapítvány (GFO 56) 

 

Forráskeret: 

A keretösszeg 8,25 millió Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-8 db. 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft. 

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás intenzitása 100 %. 
 
A felhívás célja: 
Sárospataki szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások ügyfeleinek, illetve fogyatékos 
emberek részvételével megvalósuló, térítésmentesen biztosított, egyszeri vagy ismétlődő jellegű 
szabadidős közösségi program, amely új (korábban nem került még lebonyolításra a pályázó 
szervezetnél). Kötelezően megvalósítandó legalább egy új szabadidős közösségi program. 
A felhívás a kötelezően megvalósítható tevékenység mellett választható opcióként támogatja a már 
korábban is megvalósult közösségi programot. 

Egyéb: 

A fejlesztés során minimum 1 új szabadidős közösségi programot kell megvalósítani. Emellett a 
pályázó vállalhatja hagyományos, már korábban is megvalósított szabadidős közösségi program 
lebonyolítását is a projekt keretében. 

A projekt keretében tervezett új, illetve – amennyiben vállal a pályázó ilyet – hagyományos szabadidős 
közösségi programoknak a megvalósítás során időben és térben is jól elkülöníthetőnek kell lennie. 

A projekt célcsoportjába a szociális ellátások ügyfelei, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
ügyfelei, illetve a fogyatékos emberek tartoznak. Egy projektnek nem szükséges minden ellátás 
ügyfelét bevonnia a projektbe.  

 

A felhívás teljes szövege, valamennyi egyéb pályázati feltétel a 
http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/ linken érhető el! 

 

 

http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/


„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon” 
TOP-7.1.1-16-2017-00083 

A helyi felhívás címe: Sárospataki termékek bemutatásának 
támogatása (P8) 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-083-8 

Pályázók köre: 
a) Egyéni vállalkozó (GFO 231) (közvetlenül jövedelmet termelő vállalkozói tevékenység 

támogatásának kizárásával) 
b) Mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság (GFO 11) (közvetlenül jövedelmet 

termelő vállalkozói tevékenység támogatásának kizárásával) 
c) Egyesület egyéb formái (GFO 52) 
d) Alapítvány (GFO 56) 
e) Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) 

Forráskeret: 

A keretösszeg 20,35 millió Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-10 db. 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 6 millió Ft. 

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás intenzitása 100 %. 
A felhívás célja: 

Jelen projekt keretében a helyi nem mezőgazdasági termékeket bemutató terek kialakítása, a 
bemutatáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése, valamint a kapcsolódó közösségi 
programok, rendezvények megvalósítása a cél.  

Egyéb: 

Helyi terméknek minősül a helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból 
hagyományosan, nem nagyüzemben, Sárospatak térségére jellemző technológiával, eljárással készült 
termék. 

A projektben kifejezetten nem jelenhet meg olyan tevékenység, amely közvetlenül kapcsolódik a helyi 
termék termeléséhez, értékesítéséhez és forgalmazásához. 

A kialakításra kerülő bemutató térnek ingyenesen látogathatónak, megtekinthetőnek kell lennie. 

Egy projektben legalább 3 különböző helyi nem mezőgazdasági terméket szükséges bemutatni.  

Különbözőnek számítanak a termékek, amennyiben alapvető minőségi jellemzőikben térnek el 
egymástól. (A mennyiségi különbség önmagában nem elegendő ahhoz, hogy különböző termékről 
beszéljünk!) 

Előnyben részesül az a projekt, amely a minimum előírtnál több termék bemutatását vállalja. 

Amennyiben a pályázó nem saját maga állítja elő a bemutatni kívánt terméket, úgy a pályázat kötelező 
melléklete a bemutatni kívánt termék előállítójának szándéknyilatkozata. (Szándéknyilatkozat sablon) 

Előnyben részesül az a projekt, amely a termékek bemutatásához interaktív elemeket is használ. 

 

A felhívás teljes szövege, valamennyi egyéb pályázati feltétel a 
http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/ linken érhető el! 

http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/


„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon” 
TOP-7.1.1-16-2017-00083 

A helyi felhívás címe: Közösség-Építők (P9) 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-083-9 

Pályázók köre: 
a) Gazdasági társaság (GFO 11) (közvetlenül jövedelmet termelő vállalkozói tevékenység 

támogatásának kizárásával) 
b) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 
c) Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 34) 
d) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 
e) Egyesület egyéb formái (GFO 52) 
f) Egyházi jogi személy (GFO 55) 
g) Alapítvány (GFO 56) 
h) Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) 

 

Forráskeret: 

A keretösszeg 25 millió Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-25 db. 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft. 

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás intenzitása 100 %. 
 

A felhívás célja: 

A helyi lakosság által térítésmentesen igénybe vehető, a helyi identitástudat erősítését szolgáló 
helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, programsorozatok, helyi sajátosságokra épülő 
hagyományok átadását, felelevenítését szolgáló közösségi programok, programsorozatok. 

 
Egyéb: 
Előnyben részesül az a projekt, amelyben a helyi értékek, hagyományok átadása, közvetítése 
innovatív módszerekkel történik. 

 

A felhívás teljes szövege, valamennyi egyéb pályázati feltétel a 
http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/ linken érhető el! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/


„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon” 
TOP-7.1.1-16-2017-00083 

 

A helyi felhívás címe: Mozdulj, Sárospatak! (P10) 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-083-10 

 

Pályázók köre: 
a) Egyéni vállalkozó (GFO 231) (közvetlenül jövedelmet termelő vállalkozói tevékenység 

támogatásának kizárásával) 
b) Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság (GFO 11) (közvetlenül 

jövedelmet termelő vállalkozói tevékenység támogatásának kizárásával) 
c) Egyesület egyéb formái (GFO 52) 
d) Alapítvány (GFO 56) 
e) Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) 

 

Forráskeret: 

A keretösszeg 25 millió Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-25 db. 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft. 

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás intenzitása 100 %. 
 
A felhívás célja: 

Jelen projekt keretében a lakosság által térítésmentesen igénybe vehető, a helyi sportolási 
adottságokat, lehetőségeket felhasználó, népszerűsítő, a sportot a fő fókuszba állító, egészséges 
életmódot fejlesztő közösségi programok megvalósítása a cél. 

 

Egyéb: 
Az egy bevont célcsoporttagra jutó igényelt támogatás összege legfeljebb 25 000 Ft / fő.  Egy 
célcsoport tag több, a projekt keretében zajló eseményen is részt vehet, ugyanakkor a támogatás 
szempontjából 1 főnek számít. 
Előnyben részesül az a projekt, ahol egy célcsoport tagnak lehetősége van több sportprogramon is 
részt venni. 

 

A felhívás teljes szövege, valamennyi egyéb pályázati feltétel a 
http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/ linken érhető el! 

 

http://www.clldsarospatak.hu/kisprojekt-felhivasok/

