
 

 

 

 

A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen 

A projekt azonosító száma: TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001 

Kedvezményezett neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatási összeg: 330.000.000 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. július 17. 

 

A projekt előre haladásának bemutatása: 

A projekt Támogatási Szerződése 2018.01.18-án lépett hatályba, mely után megkezdődött a projekt 
fejlesztési szakasza. Ebben a szakaszban az alábbi tevékenységek valósultak meg: 
elkészült a projekt tevékenységeinek meghatározásához szükséges közösségi felmérés és tervezés, 
melynek alapján - a közösségek igényeit figyelembe véve - elkészült a projekt cselekvési terve. 
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges közművelődési, könyvtári és 
muzeális intézményekkel együttműködési megállapodásokat kötött a megfelelő szakmaiság 
biztosítása érdekében. Együttműködési megállapodás köttetett a Göcseji Múzeummal, a Zala Megyei 
Levéltárral, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, valamint a Nagycsaládosok Zalaegerszegi 
Egyesületével. 
 
A Projekt felhívásának megfelelően elkészült a kommunikációs terv, mely tartalmazza a kötelező 
nyilvánosság elemeit. A projekt C típusú táblája kihelyezésre került a Városháza aulájában. 
 
A projekt szakmai csapata is felállt: 2018. július 1. napjától munkába állt 1 fő szakmai vezető és 1 fő 

szakmai megvalósító, majd augusztus 1. napjától plusz egy fő szakmai megvalósító. A projekt 

megvalósítását 1 fő projektmenedzser és 1 fő projektasszisztens koordinálja. A projekt irodája a 

Kvártélyház 2. emeletén a 20-as irodában lett berendezve.  

Megalkotásra került a rendezvénynaptár, mely tartalmazza a megvalósítási időszakot megelőző két 

évben megvalósított rendezvényeket, valamint a megvalósítási időszakban tervezett rendezvényeket. 

A rendezvénynaptárban jelölésre került, hogy melyek képezik a támogatott projekt részét. 

A projekt keretében az alábbi szerződések kerültek megkötésre: Információs pont működtetése, 

kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, közbeszerzési szakértő, közösségi történeti feltárás. 

Aktualizálásra került a projekt költségvetése.  

A projekt információs pontja a Dísz téren a Kvártélyház jegyirodájában lett kialakítva, ahol az 

érdeklődők a nyitva tartási időben információt kaphatnak a projekt eseményeiről. A pont 2018 

decembere óta működik. 

A szakmai csapat folyamatos kapcsolatot tart a „Cselekvő Közösségek” mentoraival, akik biztos 

háttérként segítik a szakmai munkát. 



 

A projekt keretében a közbeszerzési eljárás várhatóan 2019 nyarán indul meg, mely eredményes 

lefolytatása után indulhatnak meg a tervezett programok. 


