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TÁJÉKOZTATÓ
TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSÁRA KERÜL SOR PATALOMBAN

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint
Támogató által 2016.02.09-én kiadott felhívás alapján Patalom Községi Önkormányzat, mint
Kedvezményezett 2016.05.23-án támogatási kérelmet nyújtott be a Patalomi Egészségvédő és
Szabadidősport Egyesülettel konzorciumban.
A Projekt címe: Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban
A Támogató a 1777892438 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra
alkalmasnak minősítette, a projekt vonatkozásában a projekt elszámolható költségeinek az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem
térítendő támogatás formájában 85 %-nak megfelelő, 27 723 355 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásra való jogosultságot állapított meg, amelyet a konzorciumi tagok kötelesek a támogatási
kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.
A projekt keretében egyrészt sor kerül a művelődési ház bővítésére és külső felújítására,
valamint energetikai korszerűsítés és eszközbeszerzés is történik.
Az épület kora és folyamatos használata, valamint a jelenlegi vizesblokk rossz állapota miatt
vált szükségessé az épület felújítása. Az energia-megtakarítást eredményező, valamint az
épület felújítását célzó munkálatok elvégzése szükséges a költségcsökkentési és a
megjelenésbeli színvonal emelés érdekében egyaránt. Az energetikai fejlesztéseken túl, a
tervezett eszközök beszerzése a jelenlegihez viszonyítva sokkal magasabb, szélesebb körű,
korszerűbb szolgáltatás-nyújtást eredményeznek.
Az épületben a fejlesztés követően a biztosítandó közösségi szolgáltatások: közösségi internet
hozzáférés biztosítása, multifunkciós informatikai szolgáltatás, könyvtári szolgáltatás, kulturális
szolgáltatás, civil szolgáltató pont.
A fejlesztés megvalósításával
- növekszik a helyben elérhető közszolgáltatások köre, illetve az eddig nyújtott szolgáltatások
színvonala emelkedik
- kedvezően befolyásolható a helyi lakosok lakóhelyük iránti elkötelezettsége, mivel helyi
programok mellett nem kell annyi alkalommal más településekre utazni közösségi
szabadidős programok igénybevétele céljából
- a közösség összetartó ereje növekszik, mivel rendelkezésre fog állni olyan közösségi tér,
ahol a szabadidő hasznos, kellemes eltöltésére lehetőség nyílik
- az idősek elszeparálódása csökkenthető a számukra szervezett programokkal
- a gyermekek figyelme a könyvtári szolgáltatások igénybevételével könnyebben fordítható a
közművelődés felé
- az akadálymentesítéssel a fogyatékos személyek által igénybe vehető szolgáltatások
növekednek, teljes tagjai tudnak lenni a helyi társadalomnak

- a helyi szociális otthoni lakosok számára olyan új szolgáltatások biztosíthatók, amellyel
életszínvonaluk emelhető.
A projektnek köszönhetően lehetőség nyílik az épület fenntartási költségeinek valamint ÜHG
kibocsátásának csökkentésére, mindemellett jelentős komfortérzet-növekedés is elérhető. A
fejlesztés célja, hogy a közösségi színtérnek helyet biztosító épület a kor igényeinek
megfeleljen,
energiahatékonyságot
célzó
munkálatok,
valamint
megújuló
energia
felhasználásával üzemeletetési költség-csökkentést lehessen elérni.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 30.
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