Szentlõrinckáta

Hajt-a csapat a Tápió-vidéken

1

Elnöki köszöntõ
A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, természetjáró turisták kedvelt paradicsoma.
A HAJT-A Csapat Egyesület feladata az európai uniós támogatások koordinálása.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely) mentén kerülnek felosztásra. A 2007–2013-as európai uniós költségvetési időszakban mintegy
5 milliárd euró, azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság,
a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése, a vállalkozások
sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése,
piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése.
A program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le. A helyi közösségek – melyek a
települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részvételével jöttek létre – közül 96
kapott a FVM Irányító Hatósága által előzetes elismerést. Ez azt jelentette, hogy jogosultságot
kaptak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megalkotására, a térség egyedi adottságai alapján.
A HAJT-A Csapat Egyesület 14 Tápió menti településből áll: Farmos, Kóka, Nagykáta külterülete, Pánd, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás és Újszilvás. Egyesületünket az akcióterületünk 14 településének önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai alapították 2008-ban.
Feladatunk, elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Leader-program
helyi koordinálása. Megalkottuk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, melynek mentén a térségünkben zajló Leader-fejlesztésekben közreműködünk. Munkaszervezetünk tápiógyörgyei
irodája Leader-pályázati információs központként a hét minden munkanapján az ügyfelek
rendelkezésére áll!
Egyesületünk célja, hogy a mostoha gazdasági helyzet ellenére a Tápió-vidéken élő emberek szorgalmával, a hátrányokat előnnyé változtassa. A LEADER-program segítségével újjáéleszthetőek régi mesterségek, falusi szokások, hagyományok.
Hisszük, hogy vidékfejlesztési törekvéseinknek összefogásokon kell alapulniuk. Részt kívánunk venni értékeink felkutatásában, fejlesztésében. Utakat keresünk a jó ötletek megvalósításához. Kérem, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk bizalommal.

Kovács Ferenc
HAJT-A Csapat Egyesület elnöke
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Polgármesteri köszöntõ
Tisztelt Olvasó!
Köszönöm, hogy érdeklődéssel fellapozza ezt a néhány oldalas kiadványt.
Szűkre szabott terjedelme miatt, sajnos, csak nagyon röviden tudjuk ismertetni településünk történetét, az utóbbi időben történt fejlesztéseket és az elkövetkező időszakra vonatkozó elképzeléseinket.
Fényes Elek egyik művében így írt településünkről: „Földei
mindent bőven megteremnek, rétjei a Zagyva mentiben igen
jók, erdeje és szőlőskertje is van.”

Horváth László
polgármester
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Településünk
A település rövid bemutatása
Szentlőrinckáta közel 2000 lakosú község Pest megyében, Budapesttől 60 km-re keletre, a Zagyva folyó mentén, a Tápió-vidék és a Jászság határán.
A település a 31-es és 32-es főutak között fekszik, ezekről letérve érhetjük el,
Szentmártonkáta, Jászberény vagy Pusztamonostor irányából.
Első írásos említése 1473-ból származik, de emberi településnyomok jóval korábbról ismertek vidékéről. A XV. században a Kátai, a Kókai és a Galsai családok birtokolták. A török időkben, az 1500-as évek végén elnéptelenedett.
A XVIII. század elején került a Sőtér család tulajdonába királyi adományként, ekkor
indult meg újraépítése. 1709-ben itt hunyt el Bottyán János a Rákóczi-szabadság
harc legendás generálisa. A község római katolikus templomának építése
1727-ben kezdődött, Haag Ádám tervei alapján. A település a templom védőszentje, Szent Lőrinc után kapta a nevét, korábban Kiskátaként is emlegették.
A falu neves szülötte Laczkovics János (1754–1794) huszárkapitány, a magyar jakobinus
mozgalom egyik vezetője, résztvevője volt a Martinovics-féle összeesküvésnek.
A település látnivalói közül a római katolikus templomon kívül meg kell még említenünk a millenniumi ünnepségek
alkalmára felállított Kossuthszobrot, a Mérges partján Vak
Bottyán emlékére emelt szobrot és kopjafát, a Hősök kertjében található Hősi emlékművet,
valamint a Zagyva partján álló
Nepomuki Szent János-szobrot.
A község leglátogatottabb
rendezvénye a nyaranta, minden évben megrendezett „Lőrinc-nap”.
Településünk életének alakításában már jó ideje szerves
részt képeznek a pályázatok.
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Az elmúlt 10 év fejlesztései
A pályázatok összegénél mindig meghatározó szempont volt, hogy az önerő saját vagyonunkból legyen fedezve, ne kelljen hitelt felvennünk. Úgy gondoljuk, apróbb lépésekkel,
de biztonságosan szeretnénk haladni a fejlesztésben.
Teljes önerőből megvalósított fejlesztések:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a közvilágítás korszerűsítése, bővítése
az intézményekben energiatakarékos lámpatestek elhelyezése
a szemétbányánál út kialakítása
a Szabadság utca rendezése
árkok, átereszek megvalósítása több utcában
a pékség melletti szeméttelep felszámolása
színpad készítése, hangosítóberendezés vásárlása a „Lőrinc-napi” és egyéb rendezvények lebonyolításához
sportpálya megvásárlása, terület kimérése
a Mérges-patak kotrása (többször is)
a polgármesteri hivatal felújítása (nyílászárók cseréje, festés, házasságkötő terem)
az anya- és csecsemővédelmi tanácsadó
épületének belső felújítása
honlap készítése
Szél utca feltöltése
a temető parkolójának kialakítása
a Vencel-tér és a Hősök tere rendbetétele, parkosítása
számítógépek vásárlása
gyalogátkelőhely létesítése az iskolánál
az óvoda fűtéskorszerűsítése
a község címerének megalkotása, heraldikakészítés
az iskola felújítása, festése
Vak Bottyán emlékmű, kopjafa elhelyezése
a templom és a szobrok megvilágítása
a Kertész utcai híd felújítása
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Pályázat útján megvalósult fejlesztések önerő biztosításával:
· a Nepomuki Szt. János-szobor felállítása
· az általános iskola tetőszerkezetének felújítása (lapos tetőből LINDAB tető) két szakaszban
· a faluház és könyvtár felújítása, bővítése, eszközbeszerzése
· községrendezési terv készítése
· a főzőkonyhánkon a HACCP bevezetése
· az óvoda felújítása, bővítése
· a Liget utca felújítása (aszfaltburkolattal való ellátása)
· a Szél utca megépítése
· a polgármesteri hivatal bővítése, felújítása
· sportpálya építése
· útépítések (Dohány, Martinovics, Rózsa, Angyal, Lopocsi, Toborzó utcák)
· belvízelvezetés
· játszótér megépítése

Jelenleg folyó munkálatok:
· az iskola akadálymentesítése
· a templom felújítása
· az egészségház felújítása
· ún. tsz-bolt felújítása, átalakítása

A település intézményei:
A polgármesteri hivatal épülete a település központjában található, 6 fő gondoskodik a helyi közigazgatási feladatok
ellátásáról. Az épület, régi jellegét megtartva került felújításra.
A településen egy 75 férőhelyes óvoda
van, mely nemrég kapott új nevet:
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Gesztenyefa Óvoda néven szerepel
mostantól, hiszen udvarán gyönyörű,
hatalmas gesztenyefák adnak árnyékot, hogy a kicsik még a nagy melegekben is tudjanak játszani az udvaron.
Az épület sokat változott az elmúlt
években,

korszerűbb,

felszereltebb

lett, amely köszönhető egyrészt az
önkormányzatnak, egyrészt a pályázatoknak, és nem kis részben az óvoda
lelkes dolgozóinak.

Az Imre Sándor Általános Iskola 155 fő
tanulót fogad évről évre. Több alkalommal is helyszíne szakmai napoknak, a térség diákjai különböző tantárgyi versenyeken vehetnek itt részt.
Az évek során egyre felszereltebbek az
osztályok, ami segíti a tanulók fejlesztését. Az iskolában emellett működik a
Harmónia Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény is, melynek keretein belül
zenei tanulmányokat folytathatnak a
gyerekek.

A település egészségügyi ellátását
egy háziorvos, egy fogorvos és egy
védőnő végzi. Nagy öröm számunkra,
hogy szeptembertől egy egészségközpont nyílik meg, ahol a fogorvos és a
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védőnő is helyet kap, valamint teret
szeretnénk itt adni egyéb gyógyító tevékenységeknek is.
A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat társulási formában a Sülysáp
Székhelyű, Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.
Helyi szinten 1 fő gondoskodik a
megoldandó problémákról. Sajnos,
évről évre magasabb esetszámmal
dolgozik a kolléganő, amely egyrészt
az általános életszínvonal csökkenése,
másrészt a beköltöző, elszegényedett
családok számával magyarázható.
A községben egy római katolikus
templom található, melynek a tetőfelújítása a napokban fejeződött be.
A településen művelődési ház nincs,
de működik egy faluház, amely könyvtár is egyben.
5 civil szervezetünk van, a vállalkozások száma 115. Nagy segítség a munkahelyteremtés szempontjából, illetve
a falu fejlesztése szempontjából, hogy
településünkön működik a Káta CNC
autóalkatrész-készítő Kft, amely 580 fő
részére biztosít munkát. Több, nagyobb
cég is van a községben: pékség, Haldex,
melyek 50-60 főt alkalmaznak.
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A LEADER, ahogy mi látjuk!
A Leader-program, az ÚMVP támogatási tengelyének részeként jelent meg, lehetőséget biztosítva a kistelepülések fejlődéséhez.
Miről is szól valójában a LEADER? A területileg közel álló települések egy csoportot
alkotva, illetve meglévő Leader csoporthoz csatlakozva határozzák meg a térség fejlesztési vonalát, javítva az életminőséget. A közös munkát jelzi, hogy a településen
belüli együttműködést is feltételezi a közszféra, a civil szféra és a vállalkozói szféra
tekintetében.
Szentlőrinckáta község önkormányzata 2007-ben csatlakozott a már működő HAJT-A
Csapat Akciócsoporthoz.
A közszférát Horváth László polgármester képviseli, a vállalkozói szférát Nagy István vállalkozó, a civil szférát Madarász Anita, mint a Csibészke Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Az igények, hiányosságok feltárását követően kerültek kiírásra a pályázatok, s amelyik
egyezett a mi igényeinkkel, arra be is nyújtottuk az előírt anyagot.

A három szféra a megbeszéléseket követően az alábbi célokat jelölte meg:
1. Önkormányzat céljai:
· Laczkovics János-emlékhely kialakítása
· helytörténeti múzeum létrehozása
· parkosítás, fásítás
· egészségház létesítése
· a sportpálya továbbépítése
· kerékpárút kialakítása
· „Szentlőrinckáta története” – anyaggyűjtés, kiadványszerkesztés
2. Vállalkozók céljai:
· vállalkozók részére közös iroda, klub
· a telephelyek környezetének rendbetétele (kövezés, árokrendezés, fásítás, járdaépítés, virágosítás… stb.)
· előadások szervezése (jogszabályok, pályázati lehetőségek ismertetése, tanácsadás,
továbbképzések szervezése)
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3. Civil szféra céljai:
· turistaút-hálózat létrehozása és a Tápió-vidék meglévő útvonalaihoz csatolása
· tanösvény kialakítása, tájékoztató- és útjelzőtáblák készítése, pihenőhelyek kialakítása
· élőhelyek védelemre való előkészítése, helyi jelentőségű védett értékké nyilvánítása
(Pap-tó, Sós-tó, Kígyós)
· madártani kutató- és gyűjtőhely létrehozása, szakmai programok
· tájrendezés, madárélőhely kialakítása a Hajta-patak mentén
· környezet- és természetvédelmi információs iroda kialakítása Szentlőrinckátán
· népi kézművességek, kismesterségek felelevenítése, művelése
· kulturális programok szervezése
· sportprogramok szervezése
· a Faluvédő Egyesület eszköztárának fejlesztése
· a nyugdíjasklub fellépéseinek megszervezése (fellépőruhák, külön busz… stb.)

Szentlőrinckáta és a LEADER
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 13 Tápió-vidéki településből megalakult közösség, e közösség kidolgozott egy helyi vidékfejlesztési tervet, melyben minden résztvevő gondolata, fejlesztési terve benne szerepel, kiemelt, minden települést érintő fő vonalak
mentén: esélyegyenlőség, partnerség, fenntarthatóság.
A program kidolgozása, a teendők, a szabályok megfogalmazása sok együtt töltött óra
eredménye. E találkozók időnként viharosak, néha egykedvűek, néha vidámak voltak.
Mindannyian elmondhatjuk azonban, hogy mindig tartalommal jöttünk haza e találkozókról, megismerhettük több település gondjait, örömeit, megosztottuk egymással a
jó és rossz tapasztalatokat.

Településünk az alábbi pályázatokat nyújtotta be:
· a Laczkovics-emlékhely kialakítása, szobor elhelyezése
· a sportpálya öltözőjének megépítése
· falumegújítás (parkosítás, fásítás, az iskola nyílászáróinak cseréje, a külső homlokzat javítása)
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Sajnos e pályázatok egyike sem nyert, formai hibák miatt, a sikertelenség oka volt
azonban még, hogy:
· a pályázatok megírása, benyújtása rendkívül bonyolult
· a bürokrácia is akadályozta a sikert
· a pályázati kiírás nem mindig volt összhangban a célokkal
Mindazonáltal nem adjuk fel a reményt, tanulunk hibáinkból, hasznosítjuk tapasztalatainkat, és elmondhatjuk, hogy a LEADER számunkra is nyújtott pozitívumokat:
· szélesebb képet kaptunk a többi település életéről
· közösségépítő szerepe kiemelkedő
· az új, személyes kapcsolatok, új lehetőségeket tártak fel számunkra

Terveink az elkövetkező időszakra
Kiemelt feladataink közé soroljuk EU-s pályázat segítségével a szennyvízelvezetés
megvalósítását, több település összefogásával.
Megoldásra váró fontos feladat a belvíz-elvezetési rendszer kiépítése.
A szennyvízhálózat megépítését követően kerülhet sor a még nem portalanított utak,
szilárd burkolattal történő ellátására.
A kulturális élet javítása sürgető feladat, a fiatalok számára főként, valamint a sportlehetőségek bővítése.
Az egészségügyi ellátás területén szeretnénk törekedni a színvonal emelésére: gyermekgyógyászat, fizikoterápia, kislabor, gyógytorna megvalósítása helyben.
Bízunk abban, hogy céljaink megvalósításában segítséget remélhetünk a LEADERpályázatoktól, mi nem adjuk fel, hiszen a lehetőség továbbra is megvan.

Horváth László
polgármester
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Az egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület szervei:
Közgyűlés:		Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, melyet a 42 alapító tag alkot.
Elnökség:		Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 13 főből áll.
Felügyelőbizottság:		Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére létrehozott szerv, a feladatot 3 fő látja el.
Munkaszervezet:		Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, mely az egyesület tevékenységét segíti, létszáma az egyesület faladataihoz igazodóan változhat, jelenleg 5 fő. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési
Minisztériummal (VM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatallal (MVH) együttműködve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Faladatunk többek között a tájékoztatás, a VM által alkotott rendeletek keretében meghirdetésre
kerülő támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatok és
támogatási kérelmek értékelése, szükség esetén a dokumentumok
hiánypótoltatása, a támogatói döntés előkészítése az elnökség részére. Kötelező szakmai és pénzügyi beszámolót készítünk a VM és
az MVH számára kéthavonta, továbbá szakmai rendezvényeken továbbképzéseken veszünk részt, a hatékony ügyintézés érdekében.
Elnökség (13 fő)

Nagy István

(vállalkozó, Szentlőrinckáta)

Nyíri Mihály

(vállalkozó, Tápiószőlős)

Póczné Fehér Mária

(polgármester, Tápiógyörgye)

Béres Károly

(vállalkozó, Tápióság)

Fodor Zoltán

(polgármester,

Sziráki Károly

(civil szervezet, Újszilvás)

Szentmártonkáta)

Tarkó Gábor

(civil szervezet, Farmos)

Juhász Ildikó

(polgármester, Kóka)

Kovács Ferenc

(polgármester, Tápiószele)

Kovács Magdolna

(polgármester, Tóalmás)

Dr. Petrányi Csaba

(polgármester, Újszilvás)

Kökényesi József

(civil szervezet, Tápióbicske)

Juhász Ildikó

(vállalkozó, Tápiógyörgye)

Lőrincz Tibor

(civil szervezet, Pánd)

Kele Sándorné

(civil szervezet,

Nagy Gábor

(vállalkozó, Tápiószentmárton)
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Felügyelőbizottság (3 fő)

Szentmártonkáta)

Az egyesület vezető tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc
(Tápiószele város
polgármestere)

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna (Tóalmás község

10. Tápiószentmárton Nagyközség
		 Önkormányzata
11. Tápiószőlős Község Önkormányzata
12. Újszilvás Község Önkormányzata
13. Tóalmás Község Önkormányzata

Civil szervezetek:
1. Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2. Tóth László Sportegyesület Újszilvás
3. Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A munkaszervezet munkatársai
4. Pándi Községi Sportkör
Munkaszervezet5. Szentmártonkátai Könyvtárért
		 Alapítvány
vezető:
Faragó Júlia
6. Csibészke Alapítvány
Ügyintéző:
Tóthné Vágó Helga
7. Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület
A1 ügyintéző:
Tóth Gábor
A2 ügyintéző:
Petényi Nándor Csaba 8. Tapiógyörgyei Horgász Egyesület
9. Tápióságért Alapítvány
A3 ügyintéző:
Kamuti Attila
10. Blaskovich Múzeum Baráti Köre
		 Egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület
11. Szivárvány Alapítvány
munkaszervezetének elérhetőségei:
12. Tápiószőlősért Alapítvány
Cím:
2767 Tápiógyörgye,
13. Tóalmási Vállalkozók Egyesülete
	Deák Ferenc út 2-4.
Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Pf. 25
Vállalkozók:
Tel.:
06-53-583-550
1. KÁTA-KAMION KFT.
Fax:
06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 2. AN-AD-AN KFT.
3. Gál János mezőgazdasági vállalkozó
Web:
www.hajtacsapat.hu
4. Boglárka Virág KVB
5. KORMOS FARM BT.
HAJT-A Csapat Egyesület tagjai
6. Juhász–Bene Méhészet
Önkormányzatok:
7. Mays Farm Bt.
 	1. Farmos Község Önkormányzata
8. Vona Ferenc egyéni vállalkozó
 	2. Kóka Község Önkormányzata
9. Aranyszarvas Termelő- és Szolgáltató
 	3. Pánd Község Önkormányzata
		 Szövetkezet
 	4. Tápióbicske Község Önkormányzata
10. NYÍRI-GRIFF KFT.
 	5. Szentmártonkáta Község
11. Hegyi és Társa Bt.
		 Önkormányzata
12. Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt.
 	6. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 13. POLI-GRAN 2004 Kft.
 	7. Tápiógyörgye Község Önkormányzata
14. Oldal István egyéni vállalkozó
 	8. Tápióság Község Önkormányzata
15. Poppy Seed Kft.
 	9. Tápiószele Város Önkormányzata
16. Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó
polgármestere)

Munkaszervezet-vezető:
Faragó Júlia
(Tápiógyörgye)
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Pályázatok
ÚMVP III. tengely 4 jogcímére 2008. 10. 19. és 2009. 01. 10. között benyújtott támogatási
kérelmek közül 28 nyertes pályázó van. Jogcímenként az alábbi megoszlásban:
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása: 8 db
Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 11 db
Falumegújítás és –fejlesztés: 6 db
Vidéki örökség megőrzése: 3 db
Az első körös pályáztatás után Falumegújítás és –fejlesztés jogcím keretén belül maradt felhasználható forrás, így az ÚMVP III. tengely második körös pályázatainak kérelembenyújtási időszakában 2009. 11. 16. és 2009. 12. 20. között 7 db kérelem érkezett a HAJT-A Csapat Egyesület irodájába. Ebben a jogcímben csak önkormányzatok
és civil szféra képviselői indulhattak, ennek megfelelően önkormányzatok közül
6 db, civil pályázó 1 db volt. A kérelmek ügyintézése jelenleg folyamatban van.

„A beérkezett pályázatok bemutatása”
A LEADER első körös beadási határidőt követően 2009. október 1. és november 16. között, rekordmennyiségű pályázat érkezett irodánkba, ez 91 db támogatási kérelmet jelent. A vállalkozói szférától 24 db, önkormányzatoktól 24 db, egyháztól 1 db, míg a civil
szféra képviselőitől 42 db pályázat érkezett. A négy jogcímre lebontva: közösségi célú
fejlesztésre 48 db, vállalkozási alapú fejlesztésre 24 db, rendezvényre 15 db, térségek
közötti és nemzetközi együttműködésre 3 db, képzésre 1 db érkezett.
A LEADER első körös pályázatainak beadását követően megkezdődött a HAJT-A Csapat
Egyesület munkaszervezeti irodájában a támogatási kérelmek ügyintézése. A pályázatok ügyintézéséhez hozzátartozott az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, melyek
a hiánypótoltatás mellett párhuzamosan elvégezhetőek voltak. A LEADER-pályázatok
esetében ez 38 szemlét jelentett
az elmúlt időszakban. A véglegesített rangsorállítás után a
döntéshozó testület hozza meg
a rendelkezésre álló forrás és a
pontszámok alapján a támogatható pályázatok listáját.
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Fejlesztési források összesen
a 14 településen 2007–2013 időszakra
ÚMVP III. tengely

ÚMVP IV. tengely

3 241 982 €

1 375 829 €

864 636 600 Ft

366 933 594 Ft

További lehetőségek
A 2011-es évben lehetőség nyílik új pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken:
Közösségi célú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• Kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés célterület
• Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása
• Kistérségi civil szervezetek működési feltételeinek javítása
• Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása
• HAJT-A Csapat Akciócsoport arculatának fejlesztése
• Árpád-kori település nyomainak feltárása, bemutatása
• Tápiószele arculatának fejlesztése
Vállalkozás alapú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• Családi napközik fejlesztésének támogatása
• Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgáltatást végző vállalkozások támogatása
• Zöldhulladék-kezelő, -feldolgozó felületek kialakítása
• Turisztikai vonzerő növeléséhez szükséges eszközbeszerzés
• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Rendezvény jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása
• TÁPIÓ-EXPO
• „Olimpici” sportrendezvény
Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcímen belül az alábbi célterületre:
• Térségek közötti és nemzetközi együttműködések támogatása
Képzés jogcímen belül az alábbi célterületre:
• A Tápió-vidék bemutatását elősegítő képzések támogatása
A pályázási feltételekről és lehetőségekről több információt a honlapunkon találnak:
www.hajtacsapat.hu
Kiadja: Hajt-a Csapat Egyesület Munkaszervezete.
Megjelent: a Patkós Stúdió gondozásában 2010-ben.
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A térképen szereplő túrák és túraútvonalak letölthetők a www.tgytrack.fw.hu oldalról.
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