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Pályázati azonosító: NEA-KK-14-SZ-0107 

Projekt címe: Civil információs pont és képzés Kisbéren 

Megvalósítás időszaka: 2014.04.01 – 2015.03.31. 

Beszámoló elkészítése: 2015.04.30. 

Támogatás: 1 290 000,- Ft 

 

 

A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesületet a Kisbéri- és a Komáromi 

kistérségek 25 települési önkormányzata, egy cigány kisebbségi önkormányzata, 23 vállalkozója, 

ill. társas vállalkozása, valamint 15 civil szervezete és egy magánszemély hozta létre közhasznú 

szervezetként 2008-ban. 

 

Szervezetünk Kisbéren található irodájában a 4 főállású alkalmazottunk által rendszeresen 

végzett tevékenységek a következők: 

 - tagszervezeteink munkájának segítése (információ áramoltatás, szaktanácsadás, 

projektgenerálás); 

 - vidék-, településfejlesztési és szaktanácsadási szolgáltatás; 

 - vidék-, és területfejlesztési programok és projektek szervezése és támogatása; 

 - projekt- és pályázatmenedzsment képzések szervezése és tartása; 

 - tudományos kutatások támogatása, szervezése; 

 - kiadványok készítése és terjesztése; 

 - pályázati szaktanácsadás, pályázatfigyelés; 

 - a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ helyi akciócsoport munkaszervezeti feladatainak ellátása. 

 

 

A civil szféra tevékenysége működési területünk mind a 25 településén nyomon követhető, 

azonban kevés helyen rendelkeznek megfelelő humán és fizikai infrastruktúrával. A társadalmi 

részvétel és a társadalmi kontroll igényeinek egy részét elégítik ki tevékenységükkel. A 

gazdasági helyzet és a társadalmi aktivitás között nem látszik összefüggés a térségi civil 

szervezetek eloszlásában, munkájában, annak ellenére sem, hogy láthatóan a település méretével 

szoros összefüggésben van a településen működő civil szervezetek száma. 

Jellegüket tekintve meghatározóak a szabadidős-, sport-, oktatási- és kulturális tevékenységet 

végzők, az ifjúsági szervezetek és a polgárőrségek. 

Eddigi munkatapasztalatunk alapján megállapítható, hogy a néhány, alapvető személyi és fizikai 

(irodahelyiség, IKT eszközpark) infrastruktúrával rendelkező civil szervezetet leszámítva, a 

célszervezetek kevés ismerettel és tapasztalattal, valamint naprakész információval rendelkeznek 

a projekttervezéssel és forrásteremtéssel kapcsolatban. 
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Eddigi munkánk során civil tagszervezeteink és más munkakapcsolatban álló szervezetek 

részéről igényként merült fel a naprakész - elsősorban pályázati - információk érthető módon 

történő elérése, segítségnyújtás a mindennapi munka és forrásteremtés vonatkozásában, melyet 

időnk és lehetőségeink erejéig eddig is kielégítettünk.  

Sok esetben felmerül az igény - a már sokszor sokféleképpen oktatott - projekt és 

pályázatkészítési és menedzselési ismeretek helyben történő elsajátítására, a már megszerzett 

tudás felfrissítésére, a gyakorlatba való átültetésére. 

 

Projektünk tevékenységei: 
 1. A működési területünket lefedő civil információs pont létrehozása és működtetése Kisbéren, 

egyesületünk irodájában díjmentes szolgáltatásokkal (civil szervezet alakításával, működésével 

kapcsolatos gyakorlati tanácsadás; forráskeresés, pályázati- és projektmenedzsment tanácsadás; 

együttműködési partner keresés; a meglévő szolgáltatások bővítése, kapcsolatépítés más civil 

információs pontokkal, együttműködések kialakítása, hálózatfejlesztés, stb.) 

 2. Projekt-, pályázatmenedzsment képzés tartása a Kisbéri- és a Komáromi kistérségek civil 

szervezetei részére térítésmentes részvétellel. 

 

 

 

 

A projektet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. 


