
 
 
 

                                                        
 
 

 
 
• a kedvezményezett neve: Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 
 
• a projekt címe: Gasztrokultúra és értékmentés a helyi ifjúság körében. 
 
• a szerződött támogatás összege: 1.500.000 Ft 
 
• a támogatás mértéke (%-ban): 100 % 
 
• a projekt tartalmának bemutatása: A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 5 darab 
Kulturális és közművelődési rendezvény szervezése, illetve Közösségépítő és 
közösségszervezési rendezvény szervezése rendezvénye programot valósít meg. A 
rendezvények az akcióterületen új, korábban nem ismert rendezvényként, vagy innovatív 
elemekkel kiegészült ismert rendezvényként kerülnek megvalósításra. A rendezvények 
rendezvénysorozatként valósulnak meg. Ezen túl a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem 
támogatható tevékenységek - a) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása körében a Kötelező 
nyilvánosság - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek 
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” c. útmutató és az 
Arculati Kézikönyv szerint tevékenységet és a választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységek - a) Projektmenedzsment körében a Projektmenedzsmentet. Projektünk fő célja 
többek között a helyi viszonyok javítása, az itt élők elégedettségének növelése, az 
elvándorlásra ösztönző tényezők csökkentése, az itt maradásra vagy visszatérésre ösztönző 
fejlesztések megvalósítása, valamint a közösségi és a kulturális élet további erősítése. Ehhez 
elengedhetetlen a gyermekek, fiatalok számára is minél élhetőbbé tenni a várost azáltal, hogy 
őket is megcélzó, valamint az ő bevonásukkal is létrehozott eseményekkel egészül ki a 
programkínálat. A folyamatos és egyre bővülő helyi kulturális és közösségszervezési 
tevékenységeknek köszönhetően Gyula belterületén pezsgő kulturális, közművelődési és 
közösségi élet zajlik majd, amely az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek és a 
vállalkozások együttműködésének köszönhető jelentős gazdaságfejlesztési hatásával 
kiegészülve nagymértékben erősíti az élők elégedettségét, javítja a város népességmegtartó 
képességét, illetve emeli az itt élők életszínvonalát. Fő célunk ezen eredmények elérésének 
elősegítése. 



 
5 darab „Interaktív ismeretterjesztő és gasztronómiai program” rendezvény 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek - a) Tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása körében - Kötelező nyilvánosság - Tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és 
arculati kézikönyv „KTK 2020“” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv szerint  
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek - a) Projektmenedzsment körében - 
Projektmenedzsment  
 
A projekt tervezett teljes költsége: 1.500.000 Ft  
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 1.500.000 Ft  
A projekt megvalósításához biztosított saját forrás: 0 Ft  
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020. július 08.  
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021. 03. 31. 
 
• a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021. 
december 15. 
 
• projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00803 

 
 
 
 
 
 
 


