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HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek 

 
Nemesbőd község Önkormányzata: 
 
Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A 
település nem rendelkezik közösségi épülettel, ezért a lakás átalakításával illetve 
bővítésével megoldható 70-100 fő befogadása. További hasznosítása az épületnek: 
könyvtár, ifjúsági klub, számítógépes klub, idősek klubja és házasságkötő terem. 
(25-30 millió) 
 

 
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás: 
 
2008.évtől szervezi meg a nyári napközis tábort a kistérség általános iskolái tanulóinak. 
Évről évre fokozott igény jelentkezik a gyermekek nyári elfoglaltságának színesítésére, 
továbbá a kistérség megismerésére.  
A Körmend és Kistrésége Többcélú Kistérségi Társulás és a kistérségi általános iskolák 
napközis tábort szerveznének a kistérség általános iskolái 10-13 éves korosztály 
tanulóinak. Egy héten át megismertetnénk tanulóinkkal és a programban résztvevő 
általános iskolák diákjaival a kistérség iskolai központjainak helyet adó településeket és 
környéküket. A program példaértékű együttműködést és együtt munkálkodást jelentene 
a kistérség tanulói számára, a szülőföld, és a kistérség kultúrájának megismerése 
céljából. A tábor napközbeni elfoglaltságot és programokat biztosítana naponta más-más 
helyszínen, ahová autóbusszal, falugondnoki busszal és kerékpártúrával juthatnak el a 
résztvevők. Az elkészített tárgyakat a gyermekek hazavihetik, emlékül az együtt töltött 
napokról és településekről. A gyermekek meleg ebédjéről a helyi iskolai konyhák 
segítségével gondoskodnánk, ahol uzsonnacsomagot is kapnának a délutáni időszakra.  
A projekt megvalósításának költségterve tartalmazná a gyermekek utaztatását, 
étkeztetését, pedagógusok tiszteletdíját, valamint a programok eszközigényét és 
anyagszükségletét. 
Projekt becsült forrása: 1700 ezer Ft 

 
Szőce község Önkormányzata 
 
Szőce sportöltöző és nyílt szín felújítása. Az idilli környezetben lévő Szőcei Sport- és 
focipálya az Önkormányzat tulajdonában van. A Megyei III. osztályban szereplő futball 
csapat bajnoki mérkőzésein kívül a falunapi rendezvények során, illetve egyedi helyi 
civil szervezések alkalmával sokszor sportolhatnak a mozogni vágyó helybeliek és a 
községünkben táborozó vendégeink. A gyerekek egészségre nevelése, a fiatalok lehető 
legtöbb mozgása és sportolása a legfőbb cél, továbbá a sportöltöző a szükséges 
építészeti feltételeket képes legyen kielégíteni. A tervezett beruházás révén kulturált 
környezetben, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközök: gázbojleres melegvizes 
zuhanyzó, be nem ázó tető, hidegebb időszakban működőképes gázfűtés, felújított 
nyílászárók várják majd az ide látogató sportolni szándékozókat. A beázó tetőből fakadó 
károk megszűnnek: a több mint 30 éves hullámpala helyére, megfelelő tájba illő 
cserépfedésre kerülne sor. Az elöregedett vízcsövek által okozott nedvesedés a csere 
folytán megszűnik. A működtetés költségei várhatóan csökkennek. Kevesebb lesz a 
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beázási kár, a falnedvesedési kár, és a karbantartási költségek lecsökkennek. Kb. 5,5 
millió. 
A sportpálya területén található nyílt szín kavicsos alapját le kell betonozni.  
250m2  300 ezer Ft.  
 
 

 
Gencsapáti-Perenye Polgárőrség 
 
A bűnözés visszaszorítása a polgárőrség és az önkormányzat közös felelőssége és ügye. 
Az „utazó” bűnözők jelenléte, mozgása, és elkövetése már okozott károkat az 
intézményeink, illetve a magánszemélyek vagyonában is. A faluközpontot figyelő kamera 
rendszer létrehozása, működtetése nagymértékben segítené a rendőrség és a 
polgárőrség falu érdekbeli védelmét.  Terv szerint 3-4 kamera és a hozzá kapcsolódó 
rögzítő rendszer megvalósulása sokat segítene közösségünk biztonságosabb életén 
rendőrség – polgárőrség - önkormányzat bűnmegelőzési munkájában. Lehetőséget kell 
keresni a civil szervezetek működési költségeinek biztosítására. 
4 millió Ft 
 
 

 
Nádasdi Evangélikus Egyházközség 
 
Tevékenység: A templom külső-belső felújítása, korszerűsítése, szigetelése, alternatív 
energiafelhasználás. Indok: a hitélet gyakorlására és közösségépítésre használt tér 
méltóságon aluli állapotban van, melyet a helyi közösség önerőből képtelen a kor 
követelményeinek, igényeinek, elvárásainak megfelelően felújítani. 
20 millió Ft 
 

 
Miród-forrásért Egyesület 
 

1. Vallási rendezvények: 2011.július 22. Erdélyi partnerkapcsolat látogatása. 
Ökumenikus szentmise és kulturális műsor. 2011.szeptember 18. az Európai 
Kultúra Napjának egyik nyitórendezvénye. Fő téma a művészet és az irodalom. 
Kiemelkedő ok: Sinkovits Imrének, a Nemzet Színésze halálának a 10. 
évfordulója. 2012. A kegyhely újraszentelésének 10 éves évfordulója alkalmából 
rendezett nagyszabású ünnepség, neves egyházi és világi vendégekkel. 
Gyerekrendezvények, táborozások a csákányi Csaba József ÁMK gyerekeinek 
részvételével. Felnőtt táborozások, vallási programok, például: Nagypénteki 
keresztúti ájtatosság. 

2. Ezen rendezvényekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése: 10 garnitúra 
sörasztal- sörpad, kültéri akkumulátoros erősítő, könyvnyomtatás (A Miród-
forrás története című könyv kiadása, újranyomása), kis rendezvénysátor, video 
kamera, digitális fényképezőgép. 

3. Turisztikai fejlesztés: Esőbeálló, pihenőhely, fedett miséző oltár felállítása a 
Miród-forrás kegyhelyen. 

3 millió Ft. 
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Doronicum Kft. 
 
A települések egyedi tájértékeinek a közigazgatási terület egészére kiterjedő felmérése. 
A projekt célja, hogy egységes módon (MSZ 20381) számba vegye az egyedi tájértékeket 
és felhívja a figyelmet az ezekben rejlő lehetőségekre; feltérképezze a tájértékekhez 
kapcsolódó infrastrukturális adottságokat és a különböző programokat. Az indokoltsága, 
hogy elősegítse azok megmaradását és ötleteket adjon a megőrzésükhöz szükséges 
intézkedésekre, a fejlesztés lehetőségeire. Támogatottak köre: önkormányzatok, NGO-k, 
szakértői csoportok. 
500.000-2.000.000 Ft. 
 
 

 
Dozmat Község Önkormányzata 
 
A faluban meglévő járda teljes felújítása halaszthatatlan, mert a betonos járda, mely sok 
évtizeddel ezelőtt készült, mára szinte teljesen járhatatlan. A faluban nagyon sok a 
gyerek és az idős is, és kénytelen a szűk úttesten gyalogolni, ez igen veszélyes. 
Mindössze 1,3 km hosszú a faluban lévő járda hossza, azonban annak állapota gátolja az 
emberek szabad mozgását, és a falu fejlődését. Támogatásban részesülő: Önkormányzat. 
A fejlesztés a falu teljes lakosságának életkörülményeit javítja. 
6.500.000 Ft. 
 

 
Dozmat Község Önkormányzata 
 
Településünk komoly problémája, hogy rajta keresztül nagyon jelentős átmenő forgalom 
van a mezőgazdasági és erdő területek megközelítésére, mert csak erre van használható 
út, a szomszédos településeken azokat az elmúlt időszakban elhanyagolták. Ez komoly 
károkat okoz folyamatosan az útjainkban, melyet önerőből nem tudunk javítani. 
Megoldás: egy új elkerülő mezőgazdasági út kialakítása kb 1 km-en és az már csatlakozni 
tud egy meglévő úthoz, vagy egy egyébként létező mezőgazdasági út felújítása, hogy azt 
lehessen használni, mindkettő elkerüli a lakott településrészeket. A projekt több község, 
a mezőgazdasági vállalkozók, erdő tulajdonosok, az Erdészeti Zrt. együttműködésében 
valósulna meg. Támogatottak köre: Önkormányzatok. Indok: Fenntartható egyensúly a 
lakott környezet nyugalmának, a falu útjainak állapotának megőrzése és a vállalkozók 
tevékenységének fenntartása között, a helyi gazdaság fejlődése, ezáltal 
munkahelyteremtés. A falu pihenőfalu jellegének megerősítése, vonzerejének növelése 
és hosszú távú fejlődésének biztosítása. 
10.000.000 Ft. 
 

 
Dozmat Község Önkormányzata 
 
A falu 3 kikapcsolódási helyének részbeni kialakítása és azok összekapcsolása 
gyalogúttal. Falu elején sportpályák, játszótér, közpark, sütőhelyek kialakítása, falu 
közepén egy turistaút kialakítása a domb tetejére, ahol egy pihenőhely és kilátó épülne, 
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a 3. hely a most már készülő templom és tematikus sétaút a „Muzsla forráshoz” 
pihenőparkkal. Ezen helyszínek összekapcsolása sétaúttal vagy a falun belül, vagy az 
Arany patak mellett, közben a faluházban teaház és könyvtár is várja a látgatókat. 
Támogatásban részesülő az önkormányzat. Indok: Komplex megoldás a falu 
vonzerejének növelése, és hosszú távú fejlődésének biztosítása, az itt élő rendkívül sok 
gyerek és idős számára programok biztosítása. 
10.000.000 Ft. 
 

 
Dozmat Község Önkormányzata 
 
Falu belterületi útjainak fele nem pormentes (kavicsos, kőzúzalékos). Szeretnénk 
elkezdeni ezen útszakaszok (kb. 2 km) pormentesítését, aszfaltozását. Ebből első 
lépésben a felét, kb. 1 km-es szakaszt szeretnénk megcsinálni, mert a falu ezen részén 
lesznek a közösségi terek (játszótér, sportpályák) és erre tud továbbfejlődni. 
Támogatásban részesülő: Önkormányzat. Ezen útszakaszok mellett élők számla a falu 
lakosságának kb. harmadát teszik ki, és az ő életkörülményeinek javítása nagyon fontos. 
15.000.000 Ft. 
 

 
Nemesbőd Község Önkormányzat 
 
Tevékenység: Nemesbőd Község belterületi vízelvezető árkok felújítása.  
Indok.. Nemesbőd község nagyon talajvizes. A nagy szárazságban is áll a víz árkokban. 
Kettő utca Gábor Áron és a Petőfi utca / összesen 996 méter hosszan – páros és páratlan 
oldal/ vízrendezése szükségszerű, hogy a nagy esőzések után a vizelvezetése 
megtörténjen és ne az uttestre öntsön ki az árok, hanem elvezezze a gyűjtő rendszerbe. 
Támogatásban részesülök köre: a falu lakossága 654 fő, de két utca lakói különösképen: 
380 fő. Projekt becsült forrása: 4 800 000 Ft 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Váti Egyházközség 
 
Vidéki örökség megóvása. Tevékenység: A templom külső felújítása, fűtési rendszer 
korszerűsítése. Indok: Az 1300 –as években épült templom külső tatarozása kb. 60 éve 
volt. A tetőtér hullik a cserép, a vakolat is elindult. Az elavult villanykályhák lecserélése 
padfűtésre szükségszerűvé vált, ezzel egy időben a villamos hálózat is felújításra 
kerülne. A község lakosság száma: 700 fő, melynek többsége rendszeresen látogatja a 
templomot.  
Projekt becsült forrása: 10 -15 millió Ft 
 
 

 
Hodászi Pálinkafőzde Kft 
 
2003 óta működtetett pálinkafőzdének az elmúlt években eljutott addig, hogy 
esztétikusan kiszerelt, minőségi palackozott pálinkát is képes előállítani. 
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További fejlődésünk kerékkötője, hogy nem rendelkezünk kellő kapacitású, korszerű 
palackozóval és raktárral. A piaci igényeket csak úgy tudjuk kielégíteni, ha ezen a téren 
tudjuk fejleszteni vállalkozásunkat. Ezzel együtt szeretnénk kialakítani, egy minden 
igényt kielégítő termékbemutató és kóstolóhelyiségeket. 
Az elmúlt időszakban is több megkeresés érkezett tágabb térségünk legkülönfélébb 
szervezeteitől, (önkormányzatok, stb.) hogy programként legyen mód a pálinkafőzde 
csoportos megtekintésére, amely felkéréseknek mindig szívesen tettünk eleget. A 
kóstoló-, bemutató helyiség kialakításával, (ahová szívesen várnánk a térség más 
termékeit is) bővíthetnénk a térségi turisztikai palettát is. 
Projekt becsült forrása: 10.000 Ezer Ft 
 
 

 
Hegyháthodászi Falusi Vendégfogadók Egyesülete 
 
Az egyesület keretében, 4 család összefogásával, az elmúlt év ősszén összegyűjtöttünk 
több mint 600 kilogramm almát. Vépen sikerült egy kisüzemet találni, ahol 
kipréseltettük az almát. Gyártás folyamata: mosás, darálás, préselés, ülepítés, 
pasztőrözés, töltés bag. inboksz zacskóba vagy üvegekbe. Az így elkészült 5 literes 
dobozba csomagolt almalé tartósítószer nélkül, akár egy évig eltartható, és folyamatosa 
vitamin forrása lehet az egész családnak. Az összefogás sikerén felbuzdulva szeretnénk 
egy saját, hasonló működésű berendezést beszerezni. Ezzel nem csak a mi falunkban, 
hanem környező településeken élő családok gyümölcsterméséből is tudnánk 
gyümölcslét készíteni. Ezekből az általában régi tájfajtákból (batul, pogácsaalma) 
különleges egyedi gyümölcsleveket lehet majd előállítani. 
Projekt becsült forrása: 2.500 ezer Ft 
 
 

 
Hegyháthodászi Falusi Vendégfogadók Egyesülete 
 
Már a program alkotás során keresse meg a HACS munkaszervezet a helyi középfokú 
oktatási intézetek vezetőit azzal, hogy a tanuló ifjúság, szigorúan önkéntes alapon, minél 
nagyobb számban vegyen részt a különféle folyamatokban, ismerkedjen meg 
vidékfejlesztési lehetőségekkel, támogatásokkal. Ezzel remélhetőleg sok fiatalt tudunk a 
későbbiekben, ebben az irányban elindítani, akár néhányuk továbbtanulását is erre felé 
orientálhatjuk. Hiszen egy egy térség jövőbeni sikerességét nagyban fogja befolyásolni, 
hogy minél több ember vegyen részt az ilyen programokban, ezzel növelve az adott 
vidéktámogatást felvevő (abszorciós) képességét. 
Projekt becsült forrása: 200-500 ezer Ft 
 

 
Hegyháthodászi Falusi Vendégfogadók Egyesülete 
 
A hegyháthodászi szőlőhegyen lévő egy, vagy ha lehetséges két szomszédos műemlék 
jellegű boronakötésű pincét szeretnénk megvásárolni, a hozzájuk tartozó elhanyagolt 
gyümölcsös területekkel együtt. Az épületeket korhű módon rendbe hoznánk, 
felújítanánk. Az épületeket közösségi célokra hasznosítanánk. Az így létrejött közösségi 
terek lehetőséget nyújtanának az Egyesület rendezvényeinek megtartására. A 
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„pinceprojektre” szeretnénk felfűzni több turisztikai projektet például: -az itt élők 
szőlőművelő és borkészítő hagyományait; - a település csodálatos természeti 
környezetét, bemutató túraútvonalakat. 
Projekt becsült forrása: 800 ezer Ft 
 

 
Őrimagyarósd Község Önkormányzata 
 
Az önkormányzatok tulajdonában lévő kül és belterületi utak nagyon rossz állapotban 
vannak. Az önkormányzatok anyagi helyzete nem teszi lehetővé a javítások elvégzését. 
Támogatottak körének javaslom elsősorban az ÖNHIKIS települések támogatását. Kb. 
önkormányzatonként minimum 500 ezer Ft maximum lehetséges keret. 
Projekt becsült forrása: 500-5.000 ezer Ft 
 

 
Danyi Istvánné 
A Csákánydoroszló község Büfé tekézőjében működő tekepálya közel húsz éve szolgálja 
a verseny tömeg és szabadidősportot a településen. A pálya elhasználódott, 
berendezései amortolizálodtak. A felújítás lehetővé tenné a minőségi versenysport 
fejlesztését az előírásoknak való jobb megfelelést és a tömegsport bázisának további 
szélesítését. Támogatásban részesülő a vállalkozó, rajta keresztül mintegy 150 fő igazolt 
és hobbiversenyző és a település szabadidőben sportoló lakosait. 
Projekt becsült forrása: 1 500 ezer Ft 
 

 
Pankasz Község Önkormányzat 
 
Pankaszon az elmúlt két évtizedben nem valósultak meg azon közösségi célú épület 
felújítások, amikhez a területfejlesztési források megfelelő segítséget nyújtottak. Ennek 
következtében az Őrség szívében lévő településünkön ezen feladatok megoldására 
keresünk forrásokat, lehetőségeket. Ilyen probléma az 1970es évek végén épült 
ravatalozó tetőzetének, vakolátának és nyílászáróinak felújítása, valamint estlegesen 
vizesblokkal való ellátása. 
Projekt becsült forrása: 2 500 ezer Ft 
 

 
Pankasz Község Önkormányzat 
 
A Pankasz Fő út 64.szám alatti épületblokk az 1970-es évek elején épült tetőzete erősen 
leromlott állapotban van. A hármas kiosztásu ikerépületben található Pankasz, Kisrákos 
és Viszák községek körjegyzősége, ezen települések központi háziorvosi rendelője, 
valamint 9 község ( a már említett három telpülésen túl Nagyrákos, Szatta, 
Hegyhátszentjakab, Felsőjánosfa, Szaknyér és Őrimagyarósd) házi fogorvosi rendelője. 
Projekt becsült forrása: 9 000 ezer Ft 
 

 
Pankasz Község Önkormányzat 
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Pankasz Kisrákos és Viszák községek közoktatási intézményeinek étkeztetését valamint 
ugyanezen települések szociális étkeztetését biztosító konyhát magába foglaló napközi 
otthon épülete a múlt század első felében épült tetőzetének felújítása elkerülhetetlen. A 
projekt szolgálja a konyhát fenntartó települések és szolgáltatásokat igénybevevő 
emberek érdekeit. 
Projekt becsült forrása: 5 000 ezer Ft 
 

 
Mozdulj Szombathely Egyesület 
 
Rendezvény helye: Söpte, Acsád, Csepreg, Vép, Gencsapáti, Rum településen. 
A forrást helységenkénti 2 alkalomra szóló rendezvényre igényeljük a 6 és 14 éves 
tanulóknak. 
Cél a túlsúlyos, nem megfelelő életvitelű diákok felvilágosítása. Szakoktatók, dietetikus 
tanácsadása bemutató foglalkozások tartása. 
Felmérő ívek kitöltetése, elektronikus kiértékelése. Test zsírszázalék mérése. Játékos 
vetélkedő, polárórák használatával. 
Hangosító, sporteszközök, fénymásoló, laptop vásárlása, szaktanácsadás, reklámozás. 
Projekt becsült forrása: 1 013 ezer Ft 

 
Mozdulj Szombathely Egyesület 
 
Életminőség-javító közösségi szolgáltatás az Egyesület Gencsapáti fióktelepén. 
Cél a hátrányos helyzetű fiataloknak lehetővé tenni a sportolást. A létesítmény 
felszerelése sporteszközökkel. Oktatókkal által edzésterv, állapotfelmérés számítógépes 
programmal. Havonta a helyes életvitel és táplálkozás terén tájékoztatás, projektoros 
kivetítéssel. A sporton keresztül a kitartásra és a rendszerességre szoktatása a 
fiataloknak. Hangosító, sporteszközök, laptop vásárlása, szaktanácsadás, reklámozás. 
Projekt becsült forrása: 1 708 ezer Ft 
 

 
Mozdulj Szombathely Egyesület 
 
4 helyszínes rendezvényre: (Gencsapáti, Vép, Ják, Rum) 
Az egészségtudatos életmód érdekében segítséget nyújtunk: 
 a szívbetegeknek –felügyelet melletti – testedzés, 
 cukorbetegeknek aktív mozgás ajánlása, 
 a test/tartási rendellenességben szenvedőknek testtartást fejlesztő mozgás, 
 a dohányzásról történő leszokás utáni testsúlynövekedés megakadályozásában. 
A nyílt napon a résztvevők ingyen próbálhatják ki a szolgáltatásainkat. 
Hangosító, sporteszközök, vásárlása, bérlése, szaktanácsadás, médiában reklámozás. 
Projekt becsült forrása: 1 085 ezer Ft 
 

 
Mozdulj Szombathely Egyesület 
 
Rendezvény helye: Söpte, Acsád, Csepreg, Vép, Gencsapáti, Rum településen. A forrást 
helységenkénti 5 alkalomra szóló rendezvényre igényeljük a diákoknak és felnőtteknek. 
Cél a sporttól esetleg idegenkedő érdeklődök megnyerése a mozgás szeretetére. A 
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temperamentumos zenére szívesen mozgó résztvevők észre sem veszik, hogy mennyit 
tettek egészségükért. Az órákat szakképzet oktatók tartják, a legújabb aerobic 
irányzatának megfelelően. Hangosító, CD lemezek vásárlása, szakoktató, reklámozás. 
Projekt becsült forrása: 424 ezer Ft 
 

 
Mozdulj Szombathely Egyesület 
 
A forrást a Vépi Művelődési házban lévő rendezvényre tervezzük. 
Az egészségtudatra nevelés, az egészséges életmódra való felhívás. Családi sportnap 
rendezése kicsiknek és nagyoknak. Tesztek kitöltésével életmódbeli szokások feltárása, 
állapotfelmérés elemzése. A nap végén a legaktívabb családok díjazása apró 
meglepetésekkel. A részvétel mindenkinek ingyenes. 
Hangosító, sporteszközök, laptop vásárlása, bérlése, szaktanácsadás, fuvardíj, gyümölcs, 
reklámozás. 
Projekt becsült forrása: 642 ezer Ft 
 
 
 
Bita Győző 
 
Településünkön a már épületében meglévő Tekéző műszaki felszerelése szerepel azon 
elképzelések között, amit szeretnénk megvalósítani. Lényeges hogy a szabadidősport 
területén tudunk, produkálni illetve itt látunk esély, arra hogy az italboltok helyet 
lehetőleg ezt válasszák a különböző korosztályok. Van mire alapozni, komoly 
hagyományokkal rendelkezünk ezen a téren, ami a teke csapatunk részvételét illeti. 
/Állítólag Közhasznú/ elbírálás alapján ez lehetséges. Tisztelettel kérjük az állt alunk 
kettő felvetést figyelembe venni az előzetes elbírálások alapján. 
Felméréseink most kezdődnek, érdeklődési szinten két változat jöhet szóba. Az egyik az 
„Új” a másik a „felújított” változat. Az előbbieket természetesen megfontoljuk, és a hátra 
lévő időben pontosítani fogjuk. Természetesen van még elképzelésünk, de egyelőre 
ennyi is a fontosak közé tartozik és folyamatában a jövő hozhat még szerencsés esetben 
további elképzeléseket. 
Projekt becsült forrása: 2-2,5 ezer Ft 
 

 
Dr. Nagypál Judit 
 
Háziorvosként, a vállalkozásomat szeretném fejleszteni ultrahang készülék 
beszerzésével. Ezen műszer nagyban hozzájárulna a háziorvosi körzet fejlődéséhez. A 
mobil ultrahang készülékkel azonnali, helyszíni képalkotó diagnosztikai eljárást lehetne 
kivitelezni. Ez a vizsgálat a sürgősségi, közvetlen életveszélyt jelentő állapotokat 
elismeréséhez lenne szükséges. A körzetben élő betegek 30 vagy akár 60 km-re 
találhatók az egészségügyi intézményektől. 
Ezért Fontos Számunkra a mielőbbi helyes, és felismert diagnózis. Ez csak ilyen korszerű 
műszerrel érhető el, ami az itt élő emberek biztonságát is nagyban javítaná. A készülék 
még a lakosság szűrővizsgálatában is nagy segítséget nyújtana, ezáltal elkerülhető lenne 
számunkra a hosszú és időigényes gyógyintézeti utazás is! Ezen Beruházás három 
települést, közel 1200 fő számára biztosítana megfelelő orvosi ellátást! 
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Projekt becsült forrása: 1,000 ezer Ft 
 

 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kondorfa 
 
A kondorfai Tűzoltó Egyesület eszközfejlesztése, és az itt élők biztonságának a növelése. 
Ezen két felszerelés beszerzése halaszthatatlan az egyesület számára. Az aggregátor a 
heves viharok által okozott károk miatt vált fontossá, mivel az áramkimaradások sok 
háztartásban tettek kárt az elmúlt években! A viharok következtében megnőtt a 
fakidőlések, és ezek által okozott útzárak száma. Ezért fontos a felszerelés ezen irányú 
fejlesztése, hogy a keletkezett kárelhárítást mielőbb meg tudjuk kezdeni, illetve 
felszámolni. 
Projekt becsült forrása: 5,00 ezer Ft 
 

 
Sebők József 
 
Egyéni vállalkozóként az őrség egyik leghátrányosabb településén tevékenykedem! Fő 
profilunk, a fakitermelés, és kézi illetve gépi kaszálás! A megnövekedett munkaterületek 
miatt fontos lenne a vállakozás fejlesztése! Ezért a fejlesztés tovább szolgálná, az amúgy 
is kevés foglalkoztatott létszámát. A vállakozásom 3-4 fő alkalmi munkavállalót 
foglalkoztat, mivel szezonális munkákról van szó. Ezen beruházással további 2 főt tudna 
a vállakozásom foglalkoztatni. A munka nagy részét az őrségi nemzeti park, és 
erdőbirtokossági társulásoknak végezzük. A pályázat adta lehetőséggel eszközeink, és 
munkakörülményeink nagyban javulnak. 
Projekt becsült forrása: 800 ezer Ft 
 

 
Mozdulj Szombathely Egyesület 
 
Rendezvény helye: Söpte, Acsád, Csepreg, Vép, Gencsapáti, Rum településen. 
Cél az óvodás korúakat játékos formában mozgásra szoktatni a gyermekek 
képességeinek fejlesztése már kicsi korban az állatszeretete való neveléssel. Az erdő 
állatainak jelmezét veszik fel a szereplők, majd zenére állatok sajátságos mozgását 
utánozzák. Ügyességi feladat elsajátítása. A programot a nyár során egy-egy hétvégén 
kívánjuk megvalósítani. 
Hangosító, sporteszközök, jelmez vásárlása, szaktanácsadás, médiában reklámozás. 
Projekt becsült forrása: 400 ezer Ft 

 
 

 
UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány 

 
Lovas terapeuta szakemberek képzése, továbbképzése, vizsgákra felkészítése. Képzett 
lovaink és magasan képzett, nagytapasztalatú szakembereink és fedett 
lovardarendelkezésre állnak. A Magyar lovas terápia Szövetség lovas terapeuta 
képzésének gyakorló helyszíne vagyunk. lovas terápia központunk egyedülálló, ezért az 
egész országból érkeznek hozzánk hallgatók. A lovas terapeuta végzettséghez szükséges 
gyakorlati órák költségeire (lovak, oktatók, helyszín költségei), valamint a gyakorlati 
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oktatásban részt vevő páciensek költségeire (étkezés, utazás) pályáznánk. 
Indoklás: az oktatás költségei magasak, a terapeuták számát és motivációját lehet 
növelni, ha a képzéstámogatást kap. Több terapeuta, több terápiás helyszín több sérültet 
tud ellátni. Támogatásban részesülnek az UNICORNIS Egészségforrás Alapítványon 
keresztül a lovas terapeutahallgatók. 
Projekt becsült forrásigénye 1800 (ezer Ft) 

 
UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány 
 
Mozgással nagyon sok probléma orvosolható. A lovaglás mellett a gyermekek változatos 
és sokoldalú fejlesztésben részesülhetnek játékosan egy tematikusan felépített fejlesztő 
Játszótéren. Ez jól kiegészíti a lovasterápia fejlesztő hatásait. A fából készült, 
környezetbe illő játékok az érzékszervek, a koordináció és az egyensúly fejlesztésével 
indirekt módon, játékosan hatnak. 
Nagyon sok tanulási, kommunikációs, viselkedési és beilleszkedési problémával küzdő 
gyermek fejlesztését segítené egy ilyen játszótér. 
Támogatásban részesül az UNICORNIS Egészségforrás Alapítványon keresztül a fenti 
célcsoport. 
Projekt becsült forrásigénye 4 000 (ezer Ft) 
 
 

 
UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány 
 
Nyári táboroztatáshoz kulturált táborhely kialakítása, füves terület, tűzrakó hely, 
szabadtéri kemencével. 
A természet közeli kirándulást, nyaralást kedve lök számára kikapcsolódási lehetőség. A 
lovak mindennapjainak megismerésével, közös sütéssel, főzéssel. Rekreáció, 
kikapcsolódás, sport. Kapcsolódva a kerékpáros és lovas turizmus útvonalaival, valamint 
a helyi Önkormányzat turisztikai programjaival. Lehetőség a segítő foglalkozásúak 
mentálhigiénés megsegítésére, kiégés elkerülésére. 
Támogatásban részesül az UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány 
Projekt becsült forrásigénye 2 000 (ezer Ft) 

 
UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány 
 
Fűthető lakókonténer vásárlása és telepítése. 1 db tornaterem/foglalkoztató/ fejlesztő, 1 
db turisztikai szállás 1 db gondnoki lakás céljára. 
Fedett lovardánk lehetővé teszi a folyamatos munkát egész évben. Lovasterápia, távolról 
érkezők részére szállással, tornatermi fejlesztéssel. Parasport edzőtáborok. 
Lovasterápiás szakemberek gyakorlati képzése, segítő foglalkozásúak rekreációs, 
mentálhigiénés tábora bent lakással. Szakembereink Így a gyógyítás/fejlesztés, 
rekreáció/megelőzés, oktatás/szakemberképzés területén kamatoztathatják tudásukat.
 . 
Egyre nagyobb az igény a lovas szolgáltatásokra, különösen a lovas terápiára, valamint 
egyre több ember szeretné ezt a területet művelni. 
Támogatott az UNICORNJS Egészségforrás Alapitvány, és rajta keresztül sérültek, 
fogyatékosok, 
szakemberek és az egészséges életmód iránt érdeklődők. " 
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Projekt becsült forrásigénye 21 000 (ezer Ft) 
 

 
Horvátlövő Község Önkormányzata 
 
A magyar és a vele szomszédos régióban jelentős számú nemzetiségi népesség él, 
melyeket összekötnek a közös múltból és kultúrkörb61 eredő évszázados anyanyelvi, 
vallási és kulturális értékek. Alkot6 együttélésük jelképes is, érték közvetítő módon 
fejezi ki a nemzetiségi politika, és az etnikai kapcsolatok Európai Unióban is hangsúlyos 
szerepét. Az évszázados anyanyelv révén gazdag nemzetiségi dal, szokás és hagyomány 
örökség maradt ránk. Alapvető kötelesség az ősi anyanyelvi és kulturális örökség 
ápolása, ez eredményezi a közös kultúrkörben él~ településeken élő nemzetiségek 
anyanyelvének és sokszínű kultúrájának fennmaradását, és a nemzetiségi identitás 
továbbörökítését. A nemzetiségi kulturális örökség fennmaradásában jelentős szerepe 
van a művészeti tevékenységet végtö közösségeknek. Településünkön hagyományápol6 
céllal 1997-ben alakult a Slavuj Nemzetiségi Ének- és Táncegyüttes, valamint a Sicki 
Junaki zenekar énekesei, zenészei, táncosai összegyűjtötték és feldolgozták a 
szájhagyományokban élő anyanyelvi dalokat és zenei anyagokat, amelyekkel állandó 
szereplői a megyei és régiós horvát nemzetiségi kulturális és vallási kisebbségi 
rendezvényeknek. A gazdag nemzetiségi örökségünk iránti közérdeklődés révén 
értékközvetítő kötelezettségünk nemzetiségi kultúránk közkincsé tétele. Ennek céljával 
az évszázados kötődéssel rendelkező magyar és szomszédos ausztriai horvát 
nemzetiségi településekkel, illetve horvátországi vendégcsoport részt vételével 
nemzetiségi hagyományőrző művészeti találkozót rendezünk. Pályázatunk ezen és 
hasonló rendezvények elengedhetetlen feltételéül szolgáló szabadtéri színpad létesítését 
szolgálja. 
Projekt becsült forrásigénye 2 000 (ezer Ft) 

 
Horvátlövő Község Önkormányzata 
 
A település páratlan szépségű környezete és egyedülálló természeti kincsei a kulturális 
örökség szempontjából országos jelentőségű értékeket képeznek. A jelentős természeti 
értékeket őrző kulturtáj védett egyedekben bővelkedő páratlan növényórával, és 
különleges élőhelyekkel rendelkezik. Szubalpesi éghajlata, a pinka-völgye sajátos 
mikroklímája miatt a régió egyik kedvelt kiránduló övezetének számít, Turisztikai 
szempontból számottevő értéket képviselnek nemzetiségi hagyományai, a környék 
egyedi régészeti értékei, és az osztrák határ menti fekvése. Egyik állomása a nemzetközi 
Vashegy kerékpárútnak. A település jellemzője az elzártság volt, a megörzödött 
kulturálisturisztikai értékek kínálata pénzügyi-szakmai támogatással az idegenforgalmi 
szféra számára gazdasági előnyöket jelent Meglévő turisztikai profil jának gazdasági 
értékké fejlesztése kiemeli ezt a térséget a korábbi évtizedek előártságból A projekt 
célja, hogy mikro régiós érdekeknek megfelelve a jelentős természeti erőfonásul szolgáló 
településközpont rendezésével, és funkcionális szerepének visszaállításával kjaJakuló 
falukép komplex módon szolgálja a lakosság életminőségének javítását, és a turisztikai 
attrakciók fejlesztését. A projekt sikeres megvalósítása esetén 
- parkosítással, útépítéssel, zászlós emlékhely létrehozásával kialakul az rk. templom, 
középkori temető, egyházi szertartások liturgiájához tartozó körmenetek útvonalát 
képező helyszín, és a hősi emlékművet magába foglaló kegyeleti park méltó és egységes 
arculata, 
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- pihenőhely és hozzá kapcsolódóan aszfaltozott vegyes rendeltetésű sportpálya létesül, 
ami által létrejön a jelentős nagyságú köztér egyedi turisztikai megjelenése, . meglévő 
gyermekjátszótér korszerűsítésével igényes gyermek centrum jön létre, - minőségi 
feltételek alakulnak ki közösségi ünnepségek, szabadtéri programok. ifjúsági 
rendezvények megtartásához. 
A fejlesztése hozzájárul még a térség versenyképessé válásához, a kulturális környezet 
fejlődéséhez, a térség turisztikai lehetőségeinek ismeretségéhez, és pozitív hatást 
eredményez a fenntartható gazdasági fejlődésre. 
Projekt becsült forrásigénye 13.500 (ezer Ft) 

 
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 
 
Szervezetünk kiemelkedően fontos célja a hagyományok felélesztése és ápolása. 
Büszkék vagyunk rá, hogy sikerült visszahoznunk a múlt elfeledettségéből a rönkhúzás, 
a májusfaállítás és a szüreti felvonulás szép hagyományát, és a hozzá kapcsolódó 
népszokásokat. A szüret időpontja a 18-19. században hagyományosan meghatározott 
volt, valamilyen jeles naphoz köt6dött. Szent Mihálytól (szeptember 29.) Simon Júdás 
(október 28.) napjáig. A kisebb szőlőkben ma is a család meghívott segítőkkel szüretel. A 
házi gazda, a tulajdonos vendégüliátjaa szüretelőket étellel, itallal. A szőlőből, a mustból 
kóstolót vihetnek haza. Nagyobb szabá~ú mulatságokat, szüreti felvonulásokat 
hagyományosan a bortermelő vidékeken rendeztek. A szüreti szokásokhoz hozzá 
tartozik az evés, ivás, ének, tánc és a bálok.A szüreti fesztivált kulturális civil találkozóvá 
szeretnénk bővíteni, ahol a szőlő és bor ünneplése mellett alkalmunk nyílik betekinteni 
más egyesületek, hagyományőrző körök munkájába, megismerkedhetünk élő 
népszokásaikkal. Meghívott civil egyesületek; hagyományőrző csoportok, akik műsorral 
emelik a szüreti fesztivál színvonalát, a következők: Együtt Nádasdért Egyesület 
Nagysimonyi Civil Szervezet Palóznaki Civil Szervezet Oszkói Hegypásztorkör 
Vaskeresztesi Német Hagyományőrző Egyesület Vasvári Kenderke Néptánc Együttes 
Jakabházi Hagyományörzők. 
Projekt becsült forrásigénye 220_ (ezer Ft) 

 
 
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 
 
A magyar területpolitika céljai szinte teljes egészükben megfelelnek az EU területi 
kohéziós politikájának: térségi versenyképesség, területi felzárkózás. fenntartható 
fejlődés és örökségvédelem, területi integrálódás Európába, decentralizáció és 
regionalizmus. 
Az eddigi tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a fejlődés "legjobb útjai" csak térségen 
ként határozhatók meg. Térségünk helyzetelemzés! feltárja, hogy szükség van falus 
turizmusból származó kiegészítő jövedelmekre, a falusi turizmus fejlesztésére. Ezt 
alátámasztja az Országos Területfejlesztési Koncepció, mely szerint "A 
versenyképességhez a természeti és kulturális értékekben, gazdag térségekben 
főképpen a falusi és az egészégturizmus fejlesztése ígér sikert." A falusi turizmus 
fejlesztéséhez olyan program (o) kat kell megvalósítanunk. amelyek a helyi 
sajátosságokra és versenyelőnyökre 
Építenek és hálózati alapon, együttműködésben szerveződnek, mint az általunk kitalált 
projekt 
Egy olyan programot találtunk ki, amely kizárólag a térségben valósitható meg az itt élő 
néphagyományok felhasználásával, helyi erőforrásokra, lehetőségekre épít, képes 
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mozgósítania helyi lakosság () t, helyi együttműködésben valósul meg és emel1ett 
nemzetközi hírnévre is tehet szert átütő újdonságának és egyediségének köszönhetően, 
hiszen nincs máshol a hazai téltemető hagyományokat és a hagyományos disznóvágást 
együtt bemutató fórum. 
Amennyiben sikerül a térség arculatának megteremtése, valamint a program sikeresen 
záródik (az eddigi 3 alkalom ezt bizonyítja) akkor ezt a rendezvényt hagyományossá 
ke1l tenni tovább kell vinni. Évről-évre meg kell rendezni, amivel a térségi 
együttműködés által egy hatékonyan működő nemzetközi fesztivál lehetünk, ami a 
térség ismertségét széles körben megalapozhatja, hozzájárulva a falusi turizmus és 
vendégfogadás kialakulásához 
Projekt becsült forrásigénye 1500. (ezer Ft) 
 

 
 
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 
 
A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás, a recycling első lépése. Ennek során a 
lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. 
A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a gazdaság vérkeringésébe való 
visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak: jelentősen csökken a 
gyártás energiaigénye, környezeti terhelése. Mivel hazánkban az elkövetkező években 
a szelektív hulladékgyűjtést egyre több helyen vezetik majd be, melynek 
legelterjedtebb formája a gyűjtősziget. A gyakorlati megvalósítást azonban sokunknak 
még tanulni kell. Sajnos hiába kérünk mindenkit, hogy a konténer mellé ne tegyenek 
szemetet, borzalmas látványa konténerek mellé lerakott szeméthalmaz. Sajnálatos, 
hogy településünk területén hogy néz ki a szelektív gyűjtősziget, mert azt egyesek nem 
tudják az előírtaknak megfelelően használni és az elhatalmasodó szemétkupacok a 
környezet szennyezésén túl siralmas látványt is nyújtanak. A hulladékgyűjtő szigetek 
számának növelése mellett cél, hogy a meglévő szigeteket fejlesszük, szebbé és 
használhatóbbá tegyük. A hulladékgyűjtő edények szilárd alapzatot kapnak; így azokat 
könnyebb lesz megközelíteni nedves időszakokban is. Tető és megfelelő védő falazat 
szükséges még mellé 
Projekt becsült forrásigénye 2000. (ezer Ft) 
 
 
 
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 
 
Célunk: hosszú távon mind környezeti mind gazdasági szempontokat figyelembe véve 
folyamatosan működő, fenntartható erdei iskola működtetése, amely képviseli a 
környezeti nevelés céljait és gondoskodik a , szakmai program színvonalának 
megtartásáról és fejlesztéséről. Tevékenységét jellemezze a széleskörű, sokszínű 
szakmai és baráti együttműküdés. 
Küldetésnyilatkozat: Az Erdei Iskola a Magyarországon működő erdei iskolák legjobbjai 
közé kerüljön, mind a szakmai programot mind az egyéb szolgáltatásait tekintve, ezzel 
elősegítve a környezet tudatosság és érzékenység fejlődését, a környezet. harmonikus 
magatartás megerősítését a fenntartható fejlődés szellemében. Céljait nyitott 
oktatóközponti. , terepi-, erdei iskolai programokkal. kiadványokkal, továbbképzésekkel, 
szakmai rendezvényekkel valósítja meg, Középtávú stratégiai céljaink: 
A fejlesztést szolgáló források hatékony felhasználásának elősegítése és folyamatos 
bővítése. 
A közoktatási rendszer szereplőivel --elsősorban a potenciális partnerekkel 
(szolgáltatást igénybe 
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Vevő iskolák) - való párbeszéd, ill. együttműködés fejlesztése. 
Új partnerek felkutatása es további egyiltlmííködésck kiépítése. 
A folyamatos: működés anyagi. eszköz es humánerőforrás feltételeinek biztosítása. 
 Folyamatos fejlesztés képességének kialakítása. 
Hosszú távú stratégiai céljaink: A természeti környezet megóvása; a társadalom - ezen 
belül kiemelkedően az ifjúság - környezeti nevelésének továbbfejlesztésén keresztül. 
Eredményesen szolgálni a gyerekek és fiatalok, rajtuk keresztül a társadalom minden 
rétegének fejlődését, személyiségük gazdagodását. Hatékonyan szolgálni a környezet 
védelmét, a magyar állampolgárok egészségi állapotának és életminőségének javulását, a 
kulturális javak iránti igény fenntartását. 
A településhez tartozó laktanya épülete lassan 10 éve üresen áll. Ezt szeretnénk 
hasznosítani. 
Projekt becsült forrásigénye 30.000. (ezer Ft) 
 

 
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 
 

Településünkön funkció nélküli épületek találhatók, ezek többsége a közművelődést 
szolgálta ez idáig. A településeken kevesebb önkormányzati és magán forrás áll 
rendelkezésre azon köz- és egyéb szolgáltatásokra, melyeket a lakosság, az ide látogatók 
egy nagyobb település esetében természetesnek vehetnek, elvárnak. Ugyanakkor 
letelepedésük, itt maradásuk motivációja: - a szabadidő minőségi eltöltése - több helyi 
szolgáltatás igénybe vétele. 
Az épületek kihasználása és üzemeltetése csak funkcióbővítéssel valósítható meg. Az 
épületek alkalmasak az integrált közösségi szolgáltató tértípusú funkciók ellátására 
Felújított épületek a falu képben, belső megújulás révén több közösségi szolgáltatás 
nyújtása. Kistelepüléseken hiányzó, szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő, lakosság 
életminőségét javító szolgáltatás nyújtásához alkalmas helyek kialakítása, meglévők 
fejlesztése: ~ szabadidősport kisléptékű infrastruktúrájának fejlesztése, 
eszközigényének támogatása, technikai felszereltségének fejlesztése, Fittes-wellness 
egyéb közérzetjavító (fodrász, kozmetika, pszichológia.) szolgáltatási helyek kialakítása, 
felszerelésének beszerzése, infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása. 
Működési költségek minimalizálása, funkciók összevonásával. Megvalósulásával a 
közösségi élményekhez egyenlő eséllyel jut minden szolgáltatásban résztvevő, s a kezdeti 
finanszírozás által a helyi fenntarthatóság is megvalósul. 5 év múlva az épület a település 
szerves szolgáltató részévé válhat. 
Projekt becsült forrásigénye 30.000. (ezer Ft) 
 
 
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 

 
Mikrotérségi szintű, kulináris élményt nyújtó rendezvények megrendezése, amelyeken 
helyi hagyományokra alapozott, évszakokra jellemző ételek kerülnek középpontba. PI. 
Télen böllérverseny, tavasszal rétes fesztivál, nyáron, mint szabadban főzési élmény, 
ősszel a vadra, gombára, tökre alapozva az Őrségi étkek - szüreti fesztivál. 
A látogatók fogadásához kerti bútor, helyi termékkóstoló, vendégváró asztal. S 
Ehhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztése (járda, parkoló, kerti kiülő, 
szalonnasütő, kemence területének burkolása, közművekre való csatlakozás rendezvény 
sátor), tervezői költség,/tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezési és 
felszerelési tárgyak beszerzése. 

Projekt becsült forrásigénye 3.000. (ezer Ft) 
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Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 
 
A településeken nincs lehetőség a szabadidő minőségi eltöltésére és az ifjúság 
sportolására. 
A lakosság minden csoportja körében megfigyelhető, hogy igényeik egyre inkább nőnek 
a települési szolgáltatások színvonalát illetően, illetve az a letelepedési döntéseiket is 
egyre inkább befolyásolja. Ezzel szemben a települési infrastruktúra, a településkép 
romlása figyelhető meg A XXI. században "ifjúság elleni bűntett" egy tornaterem nélküli 
iskola. 
A sportnak helye, szerepe van - az egészségmegőrzésben, a mozgáskultúra 
fejlesztésében, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében, a közösségi magatartás 
kialakításában, a személyiségformálásban, a példamutatásban. Ezek mind olyan 
jellemzői a testkultúrának, melyet az adott körülmények között, lehetőségeink 
maximálás kihasználásával támogatnunk kell. 
Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport a sportmozgalom legfontosabb 
területe. A 6 és 14, valamint 18 év közötti évek a test fejlődése, továbbá az utánpótlás 
nevelése szempontjából rendkívül fontos. 

Projekt becsült forrásigénye 300.000. (ezer Ft) 
 

 
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 
 
A projekt célja/céljai: Civil szervezetünk céljának tekinti a tárgyi és kulturális örökség 
emlékeinek nyilvánossá tételét, átörökítését a jövő generációjának, illetőleg a 
hagyományőrzést, valamint a szomszédos országokkal történő kapcsolattartást, a velük 
történő kulturális együttműködést. 
Célcsoport (ok); civil szervezetünk tagjai, szimpatizánsai (osztrák és magyar oldalon 
egyaránt) kb. 300 fő/év. A környék lakossága, megközelítőleg 3500 fő/év. A településre 
érkező turisták mindkét országból kb. 3000 fő/év. 
A fontosabb tevékenységek bemutatása: 
Az. 1. pontban Irt, célokon belül jelen projektünk célját képezi az egykor 
közigazgatásilag Csákánydoroszló községhez tartozó Magyarbüks, eltűnt falu" hajdani 
lakóépületeinek, feltárása, megjelölése, feltüntetve az egykori tulajdonosok nevét. Jelen 
projekt célját képezi továbbá a falu régi temetőjének rendbetétele, kopjafaálltás és a 
temető újraszentelése osztrák és magyar lelkész közreműködésével. A projektben 
célkitűzéséként szerepel továbbá egy határon átívelő fahíd építése, mely részét képezi 
egy. a két országot összekötő sétaútnak. 

Projekt becsült forrásigénye 3.000. (ezer Ft) 
 

 
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 
 
Ha valamilyen használati tárgyat, gépet vásárolunk, lelkesen tanulmányozzuk a 
működési leírását, megtanuljuk, hogyan védjük, óvjuk, hogy tartós legyen. Tárgyakról 
van szó, amelyek pótolhatók, ha tönkre mennek megvásárolhatók. De mi a helyzet 
velünk, emberekkel, akik a sors ajándékai vagyunk, egyszeriek, megismételhetetlenek és 
pótolhatatlal1ök. Szóba sem jöhet a csere, a fejlődés es a fejlesztés egyedüli útja a 
személyiség fejlesztés, amely kellő önismeret es kommunikációs képességek 
segítségével elvezet a meg újuláshoz. Meg kell ismernünk a szomszéd ország vidéki 
lakosainak az életét, mindennapi munkáját, az Európai Unióban való sikeres helytállás 
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mikéntjét és. olyan konkrét vidéki tevékenységeket, amelyeket lakó helyünkön es 
környékén is honosítani lehetne. 
A projekt 3 részből áll.  1Tréning 

  2. Tapasztalatcsere 
  3. Vendégek fogadása 

 
Projekt becsült forrásigénye 3.000. (ezer Ft 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Balogunyom Község Önkormányzat 
 
Kiemelten kellene kezelni a műemléki környezetben lévő önkormányzati épületek 
felújításának forrás megteremtését, valamint az egyéb ingatlanok felújítását. 
Balogunyom, Táncsics u. 2. közösségi épület felújítása /műemlék templom mellett/. 
 
Projekt becsült forrásigénye  kb. 12 millió  

 
Balogunyom Község Önkormányzat 
 
Mindkét temetőnknél szükséges a kerítések és belső útvonalak felújítása, valamint 
elengedhetetlenné vált a parkolók kialakítása. 
Kerítés hossz: 400-450 m 
Belső utak: 300 m 
Parkoló helyek: 22 db 
Projekt becsült forrásigénye  kb. 12 millió  

 
Balogunyom Község Önkormányzat 
 
A település kb. 70 %-án szükséges a belterületi csapadékvíz elvezető árkok,  átereszek  
és  járdák felújítása. 
Árkok hossza: 3100 m / Rákóczi u., Arany J. u. Kossuth u., Dózsa u. és Akacs M. utca/ 
Járda hossza: 700 m /Akacs M. u, Kossuth L. u./ 
Projekt becsült forrásigénye: árkok:  kb. 40 millió  , járda: 7.700  (ezer Ft)  
 
Balogunyom Község Önkormányzat 
 
A csapadékos időjárásban jelentős belvízveszély alakult ki, ami szükségessé teszi a 
valamikori vízgyűjtők felújítását. 
0126, 0147, 0149, 0151, 0153 hrsz. 
 Hossza: 1240 m 
Projekt becsült forrásigénye  árkok:  kb. 50 millió    (ezer Ft)  
 
Balogunyom Község Önkormányzat 
 
Az Unicornis Alapítvány lovas terápiás tevékenységére építve tervezünk a 035/16 hrsz-
ú tó rehabilitációjával horgásztó kialakítását. 
Ehhez kapcsolódna pihenőhely kialakítása, mely a lovas turizmus egyik célpontja is 
lehetne.  
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A megvalósítást közösen az alapítvánnyal illetve a tulajdonos magánszeméllyel 
tervezzük. 
Projekt becsült forrásigénye : kb. 9 millió (ezer Ft)  
 

 
Balogunyom Község Önkormányzat 
A régi nagyunyomi falurészen található Arany J. utca vége a Perint parttal határos. 
A régi időkben un. Erzsébet liget néven a 089 hrsz-ú területet az itt élők pihenőhelyként 
használták. A közvetlen vízpart, a fás, ligetes terület kiválóan alkalmas a hely újra 
élesztésére. 
- tűzrakó helyek kialakítása, kültéri bútorok elhelyezés, sétány kialakítása, parkosítás 
Projekt becsült forrásigénye :  kb. 4 millió    (ezer Ft)  
 
 

 
Balogunyom Község Önkormányzat 
 
Településünk lakóinak, fiatal és középkorosztálynak egyaránt régóta igénye olyan 
sportolási célra alkalmas hely kialakítása, ahol a szabadidőt, hasznoson tudnák eltölteni. 
Ennek érdekében a 168/41 hrsz-ú 6140m 2 nagyságú közterületen iker teniszpálya 
kialakítását tervezzük. 
Salakos kivitel, öntözhető / vízvezeték kiépítése/ megvilágított és körbekerített. 
Projekt becsült forrásigénye :  kb. 6, 2 millió    (ezer Ft)  
 

 
Balogunyom Község Önkormányzat 
 
A polgárőrség működésének ellenére, a település közbiztonságának érdekében 
szükséges az egyes frekventált területeken térfigyelő kamerák elhelyezése.  
Projekt becsült forrásigénye    kb. 1, 5 millió    (ezer Ft)  

 
Balogunyom Község Önkormányzat 
 
A balogunyomi Rozmaring Óvoda külső és belső felújítása az elmúlt években pályázati 
források bevonásával megtörtént. 
Az udvaron lévő játszótéri eszközök elavultak, felújításra szorulnak. 
Projekt becsült forrásigénye: kb. 2,5 millió    (ezer Ft)  
 
Kisunyom Községi Önkormányzat 
 
A település külterületén gyűjtőútként funkcionáló földutak felújítása. /zuzalékolással/ 
Utak hossza: 5,2 km 
Projekt becsült forrásigénye    kb. 14  millió    (ezer Ft)  

 
Kisunyom Községi Önkormányzat 
 
Orvosi rendelő épület 4 millió  
Polgármesteri Hivatal épülete 25 millió  
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Kultúrház épülete /műemlék/ állagmegóvás 55-60 millió  
Projekt becsült forrásigénye    kb. 89  millió    (ezer Ft)  

 
Kisunyom Községi Önkormányzat 
 
A balogunyomi vízgyűjtő árkok folytatása a befogadó Jáki-Sorok patakig. 
A helyi területeken képződő és a balogunyomi belvizek elvezetése ezek felújítása nélkül 
nem megoldható. Hossza: 700 fm. 
Projekt becsült forrásigénye    kb. 89  millió    (ezer Ft)  

 
Kisunyom Községi Önkormányzat 
 
A településen a Jókai, Dózsa, Kossuth, Temető, és Petőfi utcában a vízelvezető árkok 
nagyon rossz állapotban vannak. Hossz: 3.700 m 
Projekt becsült forrásigénye    kb. 42  millió    (ezer Ft)  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Kisunyom Községi Önkormányzat 
 
Ravatalozó épületének felújítása /vizesblokk hiányzik, az épület nagyon rossz állapotú/ 
Temető kerítés és belső utak felújítása. 
Kerítés hossz: 260, Belső utak: 140 
Projekt becsült forrásigénye    kb.  18,2  millió    (ezer Ft)  

 
Kisunyom Községi Önkormányzat 
 
Kisunyom község területén nincs játszótér és megfelelő sportlétesítmény. 
Játszótér kialakítás: játékok, utcai bútorok közpark, kerítés. 
Sportpálya: kézilabda és kosárlabda pálya, közpark és kerítés, utcai bútorok 
Projekt becsült forrásigénye játszótér kb.  12  millió, sportpálya kb. 48 milló    (ezer 
Ft)  
 
Őrségi-hegyi Utazási Üdülöker Bt 
 

1. Szálláshely minőségi javítása építési munkák (18 éve működő) 
2. Energetikai korszerűsítés napelemek meleg vizes ellátás 
3. Területvásárlás 
4. Parkírozó építés 
5. Parkosítás 
6. Teniszpálya 
7. Lábhajtásos gokart pálya építése 
8. Úszómedence fedett 
9. Tó 
10. Mezítlábas tanösvény 
11. Kalandpark kötélpálya 
12. Játszótér Trambulin 
13. Étterem korszerűsítés 
14. Áru fejlesztés 
15. Új zuhanyzók WC-K építése 
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Projekt becsült forrásigénye: 79.900 ezer Ft 

 
Őrségi-hegyi Utazási Üdülöker Bt 
 
Közúton közlekedő Kisvonat 40-50 fős Őriszentpéter, Pityerszer, szerek összekötése. 
Szerről-Szerre az Őrségben címel. 
Munkahelyteremtés 
Az Őrség kreatív bejárása a mesepark beépítésével. Tanösvények propagálása. 
Projekt becsült forrásigénye: 50.000 Ft 

 
Katafa Község Önkormányzat 
 
1968-ban készült ravatal épülete az évek során nagyon leamortizálódott. Szükségesé 
vált bővítések és javítások: Fedett előtér rész kialakítása a kinti felravatalozás 
biztosításához, halotthüttő, mellékhelyiség kialakítása, tetőcsere, külső belső színezés, 
lapozás, térkövezés, ajtócsere. A villamos áram faluból történő kivitelének biztosítása. 
Az elhunyt katafai lakosok számára méltóbb kegyeleti körülményeket tudnánk ezáltal 
biztosítani. 
Projekt becsült forrásigénye: 12.000 Ft 

 
Katafa Község Önkormányzat 
 
Az orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje, mert fűtés szempontjából nem gazdaságos. A 
bútorzat és berendezési tárgyak nagyon elavultak. A váróterem és a rendelő is lapozásra 
és csempézésre szorul. Higiénia szempontjából az említett helyiségek újrafestése. Az 
orvosi rendelőt a falu lakossága veszi igénybe. A felújításoknak köszönhetően kulturált 
körülmények közt látná el a feladatát a háziorvos. 
Projekt becsült forrásigénye: 980 ezer Ft 

 
Katafa Község Önkormányzat 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő időközben megüresedett lakás szálláshelyekké 
történő kialakítása turisztikai szempontból nagy szükség lenne. Kék Túra útvonal 
áthalad a településen) Elvégezendő munkálatok: nyílászárok cseréje, fűtés biztosítása 
(gázkonvektorok) helyiségek lapozása csempézése, fürdő és konyha átalakítása, 
fekhelyek berendezési tárgyak biztosítása a lakás újrafestése, fa előtér felújítása. A 
településen nincs igény bevehető szálláshely, holott kirándulok, túrázok részéről igény 
merült fel. A megvalósuló beruházás a település előnyére válna. 
 
Projekt becsült forrásigénye: 6.000 ezer Ft 

 

Őrségi-hegyi Utazási Üdülöker Bt 

Épület Építés napenergiával való ellátása 

Bemutatóterem, árusítás kóstolók lebonyolítása 

Területvásárlás 
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Marketing költségek 

Union belüli Piacépítés és Union kívüli 

Web áruházas érkékesítés 

Almalé lekvár Almaecet Almapálinka Almaaszalás Helyi termékek termelése Kompót 

gyűjtése, feldolgozása 

Munkahelyteremtése 

Helyi Ősi génpark kialakítása 

Projekt becsült forrásigénye: 79.000 ezer Ft 

Leader Vállalkozásalapú fejlesztés 

 

Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület 

Projekt megnevezése: Infrastruktúra-fejlesztés 
 
A kulturális egyesület számos művészeti csoport gazdája és ma már megye- és 
országszerte ismert rendezvények társ- vagy magánszervezője, így a hagyományos 
kulturális infrastruktúra jelentős felújításra szorul, hogy a belbecs mellett a külcsín is 
elnyerje a látogatók tetszését. 
Szolgáltató tér bővítés, kiállítótér kialakítása, ezek égetően fontos feladatok, hiszen meg 
kellene szüntetni azt a nonszensz helyzetet, hogy egy teremben lel otthonra a míves 
kiállítás, a balett foglalkozás és az országos hírű filmfesztivál is! 
A fogadótér és a vizesblokk még a hagyományos régi típusú kultúrotthonok hasonló 
„jelenségeit” is alulmúlja. Jelentős átalakításra, megújításra szorul. 
Projekt becsült forrásigénye: 4.000 (ezer Ft) 
 
 

 
Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület 

Projekt megnevezése: III. Medvehagyma Virágzás Ünnepe 
 
Táplánszentkereszt község egy a megyében páratlan kinccsel rendelkezik. Az egyetlen 
település a miénk, ahol belterületen ilyen mennyiségű medvehagyma népesíti be 
Táplánszentkereszt „központi” parkját. 
Gyermekekhez és felnőttekhez egyaránt szólnak rendezvényeink.  A medvehagymát 
gyógynövény mivolta miatt is érdemesnek tartjuk szimbólumként való kezelésére. 
Virágzásának megünneplését olyan kulturális és tudományos programokkal szeretnénk 
a jövőben is gazdagítani, ami Táplánszentkereszt egyik visszatérő rendezvényévé teszi 
majd a Medvehagyma Virágzásának Ünnepét, és községünk hírnevét tovább öregbítheti 
nem csak a megyében, de szerte az országban is.  
2011-ben a növény virágzásának ünnepét szeretnénk összekötni azon 
hagyományunkkal, miszerint április utolsó estéjén felállítjuk a község Májusfáját. A 
hangulat megalapozásához, s fokozásához a népművészet hazai képviselőit kérjük fel, 
szélesebbre nyitva kapuinkat a régió tekintetében is.  Az április 30-i rendezvény 
nagyrészt a népzene, a népművészet jegyében telik, így jól illeszkedik programunk az 
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éves tápláni hagyományőrző rendezvények sorába, de tudományos előadások is 
gazdagítják ezt a napot. 
Főzőlecke, medvehagymás ételek kóstolója, receptverseny, ezen hívságok várják a 
hozzánk látogatókat, a település minden tagját pedig jó szívvel tölt el, hogy ilyen 
eseménynek vagyunk a gazdái. 
Projekt becsült forrásigénye: 800  (ezer Ft)  

 

Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület 
Projekt megnevezése: Humán erőforrás kapacitásfejlesztés 
 
A szerteágazó és a kultúra minden területére hatással lévő munka, a rengeteg pályázat, 
azok lebonyolítása, a sok-sok művészeti csoport munkájának koordinálása, a könyvtári 
és teleházi funkció beépülése a mindennapokba és kulturális egyesületünk térségi 
szerepének megerősödése mind-mind egy célért kiáltanak: hosszú távon még egy 
szakképzett közművelődési munkatárs alkalmazása. Számtalan imént felsorolt kérdésre 
válasz található így, sőt még új lehetőségek kapuja is szélesre tárulhat civil szervezetünk 
előtt. 
Projekt becsült forrásigénye: 2.400 (ezer Ft) /év   
 

 
Gencsapáti-Perenye Polgárőr Egyesület 
Projekt megnevezése:  „Polgárőrök Gencsapáti, Perenye közbiztonságának 
megvalósításáért” 
 
A program keretében megvalósítani, hogy lakótársaink nyugalma, biztonsága a fokozott 
szolgálat érezhetően javul, hogy a településeinken lakók, a hozzánk érkező vendégeink, 
személyi, vagyontárgyai, nagyobb biztonságban vannak, hogy a településünkön 
közlekedők betartják a közlekedési szabályokat, hogy környezetünk megóvása, ápolása 
közösségi érdek és feladat. 
A program ideje: 2011. 08.01-2012. 07.31. 
A Program megvalósításának módja: „Együtt a Környezetünkért Akció”  
„posztos” szolgálatok biztosításával ügyelni a faluközpont közlekedés biztonságára 
elsősorban az iskolakezdés és befejezés napi időszakában. 
Gépkocsival, és motoros járőrözéssel biztosítani, hogy mind a belterületen, mind a 
külterületen, „házalók”, rossz szándékú elkövetők lássák jelenlétünket, és ha szükséges 
megakadályozzuk az elkövetést.  
 Motoros környezetvédelmi járőreink terepen való jelenlétével megakadályozzuk az 
illegális szemétlerakó helyek kialakítását, a természetkárosító cselekményeket. 
Biztosítjuk településeink állami, egyházi és kulturális programjainak lebonyolítását. 
Tájékoztatjuk a lakosságot a veszélyhelyzetek kialakulásának helyzeteiről, és a 
megelőzés lehetőségeiről. Helyi újság, fórum, honlap segítségével. 
Projekt becsült forrásigénye:  500(ezer Ft)  

 
Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület 
Projekt megnevezése: Hagyományőrző komplex program megvalósítása 
 
A szellemi kulturális örökség, és a vidék életminőségének javítása tárgykörébe tartozó 
programsorozat, 1 éves komplex projekt megvalósítása. Támogatottak köre: 
hagyományőrző alkotó közösségek 
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Programok, fesztiválok:  
Gencsapáti Pünkösdi Vigasságok - Gencsi Söprű regionális Néptáncfesztivál - Vincze 
Ferenc szólótáncverseny megvalósítása a vasi táncanyag bemutatásával 
Fogathajtó Akadály Emlékhajtás 
Legényavató - Legénycéhek regionális Találkozója 
Gencsapáti Szüret, Térségi Népdalverseny 
Nemzetközi Betlehemes Találkozó 
Térségi Hagyományőrző szakmai rendezvény lebonyolítása 
Mulatság a farsang farkán – a Tuskóhúzás szokásának bemutatása 
A programokhoz művészeti szolgáltatás, utazási költség, bérleti díj, csoportos étkeztetés, 
szakmai anyagok, eszközök (viselet, stb) díjak kapcsolódnak. 
Projektelem: A szellemi kulturális örökség megőrzése és átörökítése érdekében az 
alkotó közösségek szakmai programjának támogatása-képzés, új alkotások 
létrehozására, terjesztése jogcímként.  Népművészeti foglalkozások gyermekek és 
felnőttek részére heti, havi rendszerességgel. 
Projekt becsült forrásigénye 4000-5000 (ezer Ft) 

 
Sorokpolány Lelkészég 
Projekt megnevezése: Templom külső Felújítása 
 
Vidéki Örökség megóvása 
Tevékenység: Statikai helyreállítás, homlokzat és tető felújítás, padfűtés beszerelése 
Indok: A román korban épült templom statikailag meggyengült. Falai vizesednek erősen 
repednek. Tetőszerkezet átépítése szükségessé vált. A templomban nincs semmiféle 
fűtési lehetőség. A legcélszerűbb megoldás az elektromos padfűtés lenne. A 840 fős 
település döntő többsége látogatja a templomot. 
Projekt becsült forrásigénye: 15-20 millió Ft 

 
Katafai Lovas SE 
Projekt megnevezése: Teret a civileknek- a Katafai Lovas SE által használható 
helyiség kialakítása önkormányzati épületen belül 
 
Egyesületünk 2007 óta működik Katafa településen. Összejöveteleink, gyűléseink 
megtartásához az önkormányzat esetenként biztosítja a tulajdonában lévő épület egy 
helyiséget. Azonban előfordul, hogy ezt nem tudja megtenni. Az önkormányzat 
tulajdonában van a régi iskola épülete, amelyen belül van olyan helyiség, amit 
egyesületünk számára használatra felajánlott. A helyiség jelenleg üres, fűtése sem 
megoldott. Szükséges lenne a teljes belső felújítás, festés, nyílászáró csere, kályha, 
asztalok, székek beszerzése. 
Projektünk: A helyiség teljes belső felújítása, festése, nyílászárócsere, aljzattolás. A fűtés 
megoldása érdekében egy fatüzelésű kályha beszerzése, asztalok, székek, polcok 
beszerzése. Az egyesület adminisztrációs tevékenységét is itt szeretnénk végezni, ennek 
érdekében szükség van egy hordozható számítógép és nyomtató beszerzésére. 
A megvalósításhoz szükséges eszközök, felmerülő költségek: a belső felújítás, festés 
költségei, a nyílászáró csere költségei, az aljzattolás költségei, a fűtéshez szükséges 
kályha és tartozékainak költségei, hordozható számítógép, nyomtató költségei. 
Projekt becsült forrásigénye: 1.200 ezer Ft 
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Katafai Lovas SE 
Projekt megnevezése: Lovas tudáskincs megőrzése 
A magyar nemzet – lovas nemzet, tartja a mondás. A lovas- tudás olyan magyar érték- 
mondhatni hungarikum - ,amelynek megőrzése kötelességünk. Szerencsére a lótartás, a 
lovaglás napjainkban ismét kezd népszerűvé válni, bár – mivel nagyon drága sport és 
hobbi – sokak számára nehezen elérhető. Egyesületünk felvállalta, hogy segíti a 
térségben élő lovasok, lovas versenyzők munkáját, céljaink közt szerepel a lovas 
hagyományok felkutatása, a tradíciók megőrzése és megtartása, a lovas kultúra 
fejlesztése, oktatása. 
Projektünk: A térségben élő lovasok, lovas szakemberek, lovas sport iránt érdeklődők 
számára egy olyan komplex elméleti és gyakorlati képzés sorozat megrendezése, 
amelynek keretében neves lovas szakemberek előadásait hallgathatnánk meg, gyakorlati 
fogásai sajátíthatók el. A képzés több helyszínen valósulna meg együttműködve a 
kistérségben lévő más lovas egyesületekkel. A képzés során legalább három alkalommal 
vetítéssel egybekötött elméleti foglalkozást, és legalább 5 alkalommal –demonstrációs 
jelleggel- gyakorlati foglalkoztatást tartanánk. A foglalkozáson való részvételt 
igyekeznénk mindenki számára biztosítani. A megvalósításhoz szükséges eszközök, 
felmerülő költségek: hordozható számítógép, projektor + vászon, előadók költsége, 
bérleti díjak, az előadásokon felmerülő adminisztrációs és reprezentációs költségek, 
reklámköltségek. 
Projekt becsült forrásigénye: 1.000 ezer Ft 
 

 
Kondorfa Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Szabadtéri élménycentrum Kondorfán 
A Kondorfa kedvező természeti adottságaira épülő projektterv keretében a meglévő 
sportpálya és játszótér szomszédságában szabadtéri színpad és nézőtér, valamint 
további szabadidős- és sporttevékenységek lebonyolítására alkalmas terek kialakítása 
(aszfaltozott kispálya) olyan sokfunkciós, a szabadidő tartalmas és sokrétű eltöltésére 
lehetőséget kínáló komplexumot jelent, amely az oda látogatók minél szélesebb 
igényeinek kielégítését szolgálja. Az élvezetes mozgás, vagy a kulturális kikapcsolódás 
lehetőségét kínálja kortól függetlenül; családok, baráti társaságok, civil közösségek, a 
település lakossága és a Kondorfára érkező vendégek számára. A sportpálya és a 
szabadtéri színpad nagy tömegek érdeklődésére számot tartó rendezvények helyszínéül 
szolgálhat. 
Projekt becsült forrásigénye: 8.000 ezer Ft 
 

 
Kondorfa Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Közösségi épületcsoport átalakítása, bővítése 
A Kondorfa 671 hrsz-ú ingatlanon, a település központjában lévő épületegyüttes 
átalakításának és bővítésének megvalósítása. Az épületcsoportot a Kultúrház, a 
polgármesteri hivatal, az E - magyarország pont, a könyvtár, az orvosi rendelő és két 
garázs alkotja. A rekonstrukció az épületegyüttes komplex szolgáltatás-rendszerének 
összetételét nem érinti, sőt akár további funkcióbővülést eredményezhet, továbbá az 
átalakítást követően a közszolgáltatások a lakosság számára a kor igényeinek megfelelő 
színvonalon válnak elérhetővé. A fejlesztés olyan közösségi tér létrehozását is magában 
foglalja, amely a településen élők belső kohéziójának erősítésére alkalmas, ezáltal 
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egyben kiinduló pontja lehet a helyi közösség hagyományaira, kulturális és környezeti 
örökségére épülő - turisztikai szempontból is releváns - egységes, vonzó településkép 
fizikai és marketingalapú kialakításának. Megfelelő forrás esetén a helyi civil 
szervezeteknek használatba adott helyiségek, valamint (makro) térségi érdeklődésre 
számot tartó programok lebonyolítására alkalmas rendezvény terem kialakításával a 
település a társadalmi kezdeményezések kialakításának és társadalmi produktumok 
bemutatásának térségi szintű bemutatóhelyévé válhat. A megvalósítás során - a 
pénzügyi lehetőségektől függően - magas színvonalú műszaki tartalom alkalmazásával a 
rekonstrukció egyrészt az épületegyüttes fenntarthatóságának hosszú távú 
biztosítására, másrészt a helyi és az őrségi érdekeket szolgáló fent vázolt elképzelések 
megvalósítására garancia. 
Projekt becsült forrásigénye: 93.000 ezer Ft 
 

 
Kondorfa Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Iskola és óvoda épület turisztikai célú hasznosítása 
Kondorfán a tagintézményi nevelési, oktatási feladatellátás megszűnését követően 
üresen maradt iskola és óvoda épületek felújításával, átalakításával a környéken 
egyedülálló szálláshely és hozzá csatlakozó szolgáltatások, parkoló valósulhatnak meg. A 
kétszintes, beépíthető tetőtérrel rendelkező iskolaépületben elsősorban szobák és 
közösségi helyiségek, a térség jellegéből adódó egyéb turisztikai tevékenységek 
végzéséhez szükséges eszközök tárolására alkalmas helyiségek, bemutató- és kiállító 
terem alakíthatók ki; míg az óvoda épületében a meglévő konyhai berendezések, 
felszerelések modernizálásával a vendégek étkezési lehetősége megoldható, valamint 
alkalom nyílhat a helyi termékek megismertetésére és értékesítésére. Az épület 
adottságaiból, az érkező utazók igényeiből fakadóan elsősorban közösségi szálláshely 
kialakítása képzelhető el. Ezáltal elérhetővé válnak olyan célcsoportok (pl. iskolai 
osztályok, munkahelyi közösségek), amelyek a térségben turisztikai szempontból eddig 
kevésbé voltak "invitálva”. a fejlesztésbe a mikro vállalkozások működésének 
támogatása, valamint a projekt fenntarthatósága érdekében magántőke bevonása 
indokolt. A projekt tovább erősíthetné Kondorfa turisztikai célú fejlődési irányát és 
további projektjeit, nem utolsósorban jelentős hatással lehetőségeket generálna a helyi 
közösség idegenforgalomban érdekelt tagjainak. 
Projekt becsült forrásigénye: 9.000 ezer Ft 

 
Sorkifaludi Római Katolikus Egyházközség 
Projekt megnevezése: Római Katolikus templom felújítása Sorkifalud 
A templom állaga baleset veszélyes. A falak felvizesedtek, a tetőszerkezet egyes elemei 
elkorhadtak. a falak tövét szigetelni kell, a szivárgó rendszer és a csapadékvíz elvezetés  
kiépítése megoldhatják a templom pusztulását.  Az épület körül járda és közlekedési 
utak kialakítását tervezzük. Zöldterület növeléssel növények telepítésével igyekszünk a 
környezetet is megszépíteni.  A vidéki örökségünk része, vallásos közösségi 
rendezvények helyszíne a műemlék templom, aminek rendbe tételére az egyházközség 
önerőből képtelen. 
Projekt becsült forrásigénye: 17.000 ezer Ft 

 
GIEPPETTO BT 
Megújuló energiaforrás 
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Napkollektor felszerelésével szeretnénk kiváltani az energia felhasználást a meleg víz 
felhasználás és a fűtés területén 
Projekt becsült forrásigénye: 2-3 millió Ft 
 

 
GIEPPETTO BT 
Műhely épület korszerűsítése 
Műhelyépület jelenlegi szigetelésének korszerűsítése az energiatakarékosság jegyében. 
Valamint újabb árumozgatási vonalak kiépítése. Fedett szín kialakítása az alapanyagok 
megfelelő, előírásszerű tárolása érdekében. 
Projekt becsült forrásigénye: 3-4 millió Ft 
 

 
GIEPPETTO BT 
Eszközpark fejlesztése 
A meglévő géppark fejlesztése, egyes gépek cseréje, amelyek lehetővé teszik a mai kor 
elvárásainak megfelelő minőségi munkavégzést. Megfelelő géppark esetén szeretnénk 
további munkaerőt foglalkoztatni. A jelenleg is képzett tanulók képzése is 
eredményesebbé válna. 
Projekt becsült forrásigénye: 4-4,5 millió 
 

 
Horváth István – Szent László Plébánia Rum 
Római katolikus templom felújítása 
A templom felújítása több okból is szükséges: a lábazati vizesedés, a csapadékvíz rosszul 
megoldott elvezetése, ezáltal a templom veszélyeztetése. A nyílászárók elhasználódtak, a 
tokok körüli tömítések és takarólécezés megoldásra vár. A torony állapota sem kielégítő, 
a zsalutáblák tönkrementek, a vázszerkezet elkorhadt. A bádogos szerkezetek 
felújítandók. A padlóburkolat jelenleg részben fapadló, részben beton, ennek 
egységesítése is megoldandó feladat. A lábazati vakolatot 1m magasan le kell verni, majd 
felújító vakolatrendszert kell beépíteni, így a későbbi felújítások is könnyebben 
végezhetők. 
Zöldterület növeléssel növények telepítésével igyekszünk a környezetet is megszépíteni.  
A vidéki örökségünk része, vallásos közösségi rendezvények helyszíne a műemlék 
templom, aminek rendbe tételére az egyházközség önerőből képtelen. 
Projekt becsült forrásigénye: 13 millió Ft 
 

 
 
 
 
Nagy Attila – Vassurány Nagyboldogasszony Plébánia 
Templom épület megújítása 
 
A templom külső vakolata foltos, kopott. Az épületbe vezető lépcsők repedezettek. A 
bejárathoz nem vezet járda. A zöldfelület nem tölt be rekreációs funkciót, nincs eléggé 
kihasználva. A nyílt csapadékvíz elvezető árkok részben feltöltődtek, az átereszek nagy 
része eltömődött. A villanyoszlopok, a rendszertelenül kiépített telefonhálózat 
oszlopainak jelenléte a légvezetékekkel negatívan befolyásolja a tér látványát.  
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Célunk, hogy a Vassurányi Nagyboldogasszony templomhoz méltó környezetet 
teremtsünk, tovább növeljük a helybéliek kötődését, illetve a területet újabb - rekreációs 
- funkcióval lássuk el. Szükséges a templom tetőszerkezetének cseréje, a szigetelés, 
akadálymentesítés, az épület külső felújítása. 
Zöldterület növeléssel, növények telepítésével igyekszünk a környezetet is 
megszépíteni.   
Vidéki örökségünk része, vallásos közösségi rendezvények helyszíne a műemlék 
templom, aminek rendbe tételére az egyházközség önerőből képtelen. 
 
Projekt becsült forrásigénye:  12 millió Ft 
 

 
Scherlein Angéla, Somhegyi Tamás 
Falusi szálláshely (vendégház) kialakítása, falusi- és ökoturizmus, vendéglátás 
létrehozása az Őrség kapujában, Iváncon. 
Tevékenység: A Hajdina Vendégház, falusi sz6lláshely (14-16 férőhely) és 
szolgaitatásainak (turisztika, gasztronómia, rekreáció] létrehozása. Projekt 
indokoltsága: A fejlesztés hozzájárul: kulturális hagyomány, vidéki életmód, egészséges 
élelmiszerfogyasztás, településkép javításhoz (árségi stftus). turisztikai infrastruktúra- 
és marketingfejlesztéshez. helyi termék-előállításhoz. figyel az energiahatékonyságra, 
akadálymentesítésre. Elősegíti: helyben foglalkoztatást (2-3 tól, egész évet lefedő 
szolgáltatásaival élelmiszer, lovaglás, kézműves) hozzájárul a helyi lakosság jövedelem 
kiegészítéséhez. 
Támogatásban részesülők köre: kérelmező és leendő munkavállalói. közvetetten: helyi 
vállalkozók és - termelői, civil szervezetek, szociális otthon lakói, helyi lakosok. 
Projekt becsült forrásigénye:  68.000 ezer Ft 

 
Döröskei Örökségóvó Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület 
Projekt Megnevezése: Tóparti Pihenőhely 
A szőlőhegyekkel határolt, kis völgyben meghúzódó mesterséges tó partján kialakított 
pihenőhely csínosítására, élhetőbbé tételére irányul a tervezett tevékenységünk: 
szeméttartók, fajátékok, információs tábla Mobil WC kihelyezése, valamint szalonnasütő 
és főzőhely kialakítása.  
Projekt becsült forrásigénye: 3.000 ezer Ft 

 
Döröskei Örökségóvó Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület 
Projekt Megnevezése: Kerekes Kútjaink, mint kincsek 
Tevékenységünk, az épített örökségünk, kerekes kútjaink felújítására irányúl. 
Szeretnénk megmenteni utódaink számára, az ivóvíz vételezésének ezen formáját és 
lehetőségét. Az ivóvíz kincs és egyre jobban azzá válik, továbbá falunk esztétikai 
látványát is növelnék a szépen rendben tartott, gondozott kutak. 
Így a támogatásban részesülők köre nagyon nagy fontos a település lakóinak, az 
átutazóknak és az ide látogatóknak, a faluban vendégéjszakákat eltöltő turistáknak 
egyaránt. 
Projekt becsült forrásigénye: 1.000 ezer Ft 

 
Halogy Községi Önkormányzat 
Projekt Megnevezése: Járda-felújítás 
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A projekt megvalósítása során szükséges lenne az egész Petőfi utcában meglévő járda 
teljes hosszának felújítása. Indokok: A településünkön a járda az 1990-es évek elején lett 
felújítva. Az elmúlt évtizedben nagyon leromlott az állapota, sok helyen balesetveszélyes 
rajta közlekedni. 
A támogatásból lényegében részesülne az egész lakosság, ami által élhetőbb lenne kis 
településünk és biztonságosan tudnának az emberek gyalogosan közlekedni. 
Projekt becsült forrásigénye: 12.000 ezer Ft 

 
Halogy Községi Önkormányzat 
Projekt Megnevezése: Mellékutak felújítása 
A projekt megvalósítása során szükséges lenne a településünk mind a négy 
mellékutcájának a teljes felújítása. Indokok: A településünkön a mellékutcák a 90-es 
évek elején, illetve 2000-es évek elején kerültek felújításra. Az elmúlt évtizedben nagyon 
leromlott az állapotuk, sok helyen balesetveszélyes rajtuk közlekedni. A támogatásból 
lényegében részesülne az egész lakosság, ami által élhetőbb lenne kis településünk és 
biztonságosan tudnának az emberek közlekedni. 
Projekt becsült forrásigénye utcánként 3-8 millió Ft 

Halogy Községi Önkormányzat 
Projekt Megnevezése: Falunapi rendezvény megtartása 
A projekt megvalósítása során falunapot (falunapokat) tartanánk az egész falu-
közösségünk számára, illetve a szórakozni vágyó környékbeli településeken élőknek is 
ajánlanánk falunapi programjainkat. 
Indokok: A településünkön élőknek kevés alkalom adódik arra, hogy lényegében az 
egész falu együtt legyen, közösen szórakozzon. A programok során jobban 
megismernénk egymást, az emberek közelebb kerülnének egymáshoz és újabb baráti 
kapcsolatok alakulhatnának ki. 
A támogatásból lényegében részesülne az egész lakosság, a falunkból elszármazottak és 
a szórakozni vágyó környékbeliek is. 
Projekt becsült forrásigénye 250 ezer Ft 

 
Halogy Községi Önkormányzat 
Projekt Megnevezése: Turisztikai szolgáltatás kiépítése a Faluházban 
A projekt megvalósítása során szállásokat alakítanánk ki, 3 szobában 6 férőhellyel a 
Faluházban, kiegészítve egy társalgóval. Eszközökre, berendezésekre pályáznánk és 
közösségi teret is kialakítanánk.  
Indokok: A Faluházunk kihasználatlan már évtizedek óta. Ha sikerülne szállásokat 
kialakítani, akkor helyet tudnánk biztosítani az átutazó, esetlegesen több napra itt 
megpihenő turistáknak. Hiszen közelünkben található A Himfai tó ahol tartalmasan ki 
tudnának kapcsolódni az itt megszálló vendégek, illetve bejárható innen az egész Őrség. 
Közösségi tér kialakításával, pedig jobban és tovább itt tudnánk tartani a nálunk pihenni, 
szórakozni vágyó embereket. 
A támogatásból lényegében részesülne minden turista, aki nálunk kíván megszállni, 
szórakozni, esetlegesen a környéket innen bejárni. Továbbá részesülnének a falunkból 
elszármazottak is, akik a szülői házba már nem tudnak visszatérni. Itt ők is 
elszállásolhatóak lennének és tovább tudnánk ápolni a kapcsolatokat rokonaikkal, 
ismerőseikkel. 
Projekt becsült forrásigénye 15 millió Ft 

 
Halogy Községi Önkormányzat 
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Projekt Megnevezése: Faluház belső felújítása idősek klubjának kialakításával 
A Faluház belső felújítása során kialakítanánk egy az idősebb korosztálynak otthont, adó 
klubhelyiséget, vizesblokk és konyha kialakításával. Akadály- mentesíteni szeretnénk, 
esetleges figyelembe vennénk a megújuló energiákat is. Szükséges lenne eszközök és 
berendezések beszerzése is. Jó lenne esetlegesen a működési költségekre is pályázni. 
Indokok: Az idősebb korosztálynak a faluban nincs egy olyan helye, ahol 
összejöhetnének társalogni, beszélgetni, esetlegesen különböző kézi munkával 
kapcsolatos tevékenységeket folytatni. A Faluházunkra már nagyon ráférne a belső 
felújítás is, vizesblokk és konyha kialakításával egyetemben. 
A támogatásból lényegében az egész falu-közösség részesülne, nem csak az idősek, 
ugyanis e klub közösségi térül szolgálhatna a többi korosztálynak is különböző 
foglalkozások, programok szervezése során. A belső felújítással, illetve közösségi tér 
kialakításával élhetőbb és sokkal jobban használhatóbb lenne mind az idősebb mind a 
fiatalabb korosztályok számára. 
Projekt becsült forrásigénye 15 millió Ft 

 
Halogy Községi Önkormányzat 
Projekt Megnevezése: Faluház külső megújítása, közösségi tér kialakításával 
Szükséges lenne a Faluház külső felújítása, melynek keretében ki szeretnénk cserélni a 
nyílászárókat. Felújítanánk a teraszt és szükséges lenne előtető is a teraszra. 
A Faluház környezetét is szeretnénk megújítani, közösségi tér kialakításával. Melynek 
keretében parkosítanánk, parkolót alakítanánk ki és játszóteret is tervezünk. 
Indokok: A Faluház külsőleg eléggé leromlott állapotban van, ráférne a teljes felújítás. A 
környezete szintén lehangoló állapotokat mutat és így kihasználatlan a Faluház és annak 
környéke is. A Felújítással, illetve közösségi tér kialakításával élhetőbb és sokkal jobban 
használhatóbb lenne a kis közösségünk számára. A támogatásból lényegében az egész 
falu-közösség részesülne, mely által a lakosság hatékonyan, aktívan tudná kihasználni az 
újonnan létrejövő lehetőségeket, közösségi tereket. 
Projekt becsült forrásigénye 15-17 millió Ft 
__________________________________________________________________________________ 
 
Molnár Lajos Kulturális Egyesület 
Projekt Megnevezése Közösségi park kialakítása 
A világháborús hősök tiszteletének megfelelő hely kialakítása, ünnepi tér ahol a nemzeti 
ünnepek alkalmával (márc. 15, okt. 23) megrendezésre kerülő ünnepségek lebonyolítása 
történik, egyben közösségi programok - falunap, gyereknap - kerülnek megrendezésre. 
Ezen a területen harangláb készítése, mely a korábban a település tulajdonában lévő 
haranglábnak megfelelően kerül elkészítésre. Emlékmű, parkosítás, eszközbeszerzés, 
harangláb megépítése, közösségi park kialakítása. 
Projekt becsült forrásigénye 5000-5500 ezer Ft 

 
Hegyhátszentmárton község Önkormányzata 
Projekt Megnevezése Kultúrház kültéri teraszának kiépítése és az épület 
felújítása 
Hegyhátszentmárton községben található Kultúrház épülete jelentős belső és külső 
felújításra szorul. A településen ez az egyetlen olyan önkormányzati épület, ahol a 
kulturális programok és egyéb rendezvények lebonyolításra kerülnek (ezen az épületen 
belül található egy önkormányzati bérlakás is).  Az önkormányzat – a hivatal épületén 
kívül – más egyéb épületnek nem tulajdonosa. 
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A települési rendezvények során az Önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani a 
résztvevők számára, hogy egy nyitott, felülről fedett teraszrész kialakításával biztosítsa 
a programok zavartalan lebonyolítását pld. eső esetén. 
Az épület kéményeinek felújítása és a tetőcserepek pótlása, külső-belső festés, világítás 
és elektromos hálózat korszerűsítése, a teraszrészen pedig világítás és elektromos 
hálózat kiépítése szükséges. 
A bútorzat részleges cseréje (új székek és asztalok beszerzése) is nélkülözhetetlen lenne. 
Projekt becsült forrásigénye 5.000  (ezer Ft) 

 
Gyanógeregye Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése:  Középületek,  térelemek felújítása, játszótérépítés 
Gyanógeregye községben 
A településen nagy szükség lenne, egy EU normáknak megfelelő játszótérre, ahol a 
kisgyermekes családok részére megoldott lenne a biztonságos játéktér.  
A településen jelenleg nincsen játszótér. A pályázat keretében a tervezzük a kultúrház és 
az imaház külső felújítását is, amelyek jelenlegi állagukban rontják a település képet 
Projekt becsült forrásigénye: 15.000  (ezer Ft) 

 
Gencsapáti Községi Sportegyesület 
Projekt megnevezése: „Sportrendezvények a BMX és a labdarúgás területén, a 
szabadidő hasznos eltöltésére” 

 A program keretében szeretnénk megvalósítani: 

 BMX országos és nemzetközi verseny megvalósítása 2012. pünkösdjén, 

Magyarország, Ausztria, Szlovénia szakosztályainak közreműködésével. 

Térségünk egyetlen BMX szakosztálya működik Gencsapátiban, az ő 

szervezésükben és bonyolításukban kerül megrendezésre a nagyszabású versen, 

amely a fiatal korosztályt célozza meg és szeretné népszerűsíteni a 2008-tól már 

olimpiai sportágat. 

 Labdarúgó kupa sorozat megvalósítása Gencsapátiban a térségünk amatőr 

labdarúgói számára felnőtt és gyermek-ifjúsági kategóriában. 

 Egészséges életmódért, szabadidő hasznos eltöltése érdekében szakképzett 

oktatók irányításával sportfoglalkozások lebonyolítása heti rendszerességgel 

gyermek-ifjúsági korosztály részére. 

Projekt becsült forrásigénye: 2000 (ezer Ft) 

 
Döbörhegy Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Falukép megújítása 

 Falumúzeum felújítása külső, belső tatarozása 
 Kultúrház és könyvtár külső tatarozása 
 Falukép megújítása (park, padok, útjelző táblák) 
 belső utak felújítása 
 templom külső felújítása 
 A település a „kék-túra útvonalon fekvő műemlék présházak 

Projekt Forrásigénye: 5.000 ezer Ft 
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Szatta Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Szattanösvény és madárvárta 
Szatta természeti és történelmi értékeinek bemutatását szolgáló tematikus útvonal 
kialakítása. Ennek részeként 6 tájékoztató tábla kihelyezését tervezzük, környékükön a 
turisták pihenését szolgáló, fából készült padokat és szemétgyűjtőket szeretnénk 
felállítani. A tanösvény kiinduló pontjába egy „vésőfa” elhelyezését tervezzük, melyen az 
idelátogatók kézjegyüket hagyhatják. 
A projekt részeként ugyanitt kialakításra kerülne egy hagyományos őrségi kemence és 
egy szalonnasütő hely esőbeállóval, mely rossz idő esetén a gyalogos és kerékpáros 
turisták pihenőhelyéül is szolgál.  
A fent említett elképzeléseket kibővítendő, egy madár les kialakítására is sor kerül, ahol 
az Őrségi Nemzeti Park területén élő madarak megfigyelésére is lehetőség nyílik a 
Nemzeti Park szakembereinek szakmai ismeretterjesztésével. 
Projekt becsült forrásigénye 3.000 (ezer Ft) 

 
Kerkáskápolna Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Járda építés befejezése 
Községünk a Bajánsenyét Lentivel összeköt6 7416 számú nemzetközi (Szlovénia) 
forgalmat is lebonyolító nagy forgalmú út mentén fekszik. 
1990-es években épült járda a község egy részében. Azonban a község teljes területén az 
említett út mellett befejezetlen maradt. 
A lakosság az azóta megnövekedtet teherforgalom miatt nagy veszélyben, van. Ezért 
szükséges lenne o hiányzó kb. kb. 80 méter befejezése. Sajnos a megépült járda egy része 
is balesetveszélyessé vált, ennek felújítása is halaszthatatlan feladatunk. 
Támogatásban részesülő köre: a község teljes lakossága. ez arra közlekedők. 
Projekt becsült forrásigénye 3.000 (ezer Ft) 

 
Kerkáskápolna Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Kerkáskápolna község külterületi útjavítás 
Kerkáskápolna viszonylag nagy külterülettel rendelkezik. (835 ha) Ennek a meg-
közelítése több kilométernyi önkormányzati úton lehetséges. Ezek az utak és a 
hozzátartozó árkok az 1960-as években épültek ki. Az I 990-es évek közepén a 
legfontosabbnak tartott Őriszentpétert és Nagyrákost Kerkáskápolnával összekötő 
külterületi utak felújításra kerültek, azonban az állapotuk, azóta nagyon leromlott. Ezek 
az útvonalak az országos kék túra útvonalak részei. nyaranta jelentős kerékpáros és 
gyalogos turista forgalommal. Az útszakaszok felújítása környékbeli anyagból (agyagos 
kavics) történne. Támogatásban részesülők köre: helyi lakosság. 6riszentpétert. 
Nagyrákost kerékpárúton. vagy közelítő úton elérni kívánó turisták mezőgazdasági 
tevékenységet folytatók. 
Projekt becsült forrásigénye 3.000 (ezer Ft) 

 
Kerkáskápolna Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének. homlokzatának 
felújítása 
1960-05 években épült Polgármesteri Hivatal. könyvtár orvosi rendelő épületén 2010. 
évben az elavult nyílászárókat kicseréltettük. A tetőszerkezet felújítása azonban 
pénzhiány miatt elmaradt. Az épület egy része ráadásul lapos tetős, ami rendszeresen 
beázik. Az épület homlokzata a nyílászáró csere után nem lett helyre6l1ítva. esztétikai és 
hőszigetelési szempontból szükséges a vakolat cseréje. Fontos lenne, hogy az említett 
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intézmények zavartalanul biztonságosan működhessenek, ezért a közeljövőben a 
felújításra sort kell keríteni. 
Támogatásban részesülők: a falu teljes lakossága 
Projekt becsült forrásigénye 2.500 (ezer Ft) 

 
Kerkáskápolna Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Kerkáskápolna község belterületi vízrendezés 
Kerkáskápolna a Kerka patak völgyében közvetlenül az azóta már megszüntetett régi 
Kerka meder mellett fekszik. A község egy része mély-fekvésű, az elhanyagolt vagy ki 
nem épített vízelvezető árkok miatt a lakóingatlanok közül jó-néhány időszakonként víz 
alá kerül. Ezeken a helyeken a pincékből még szivattyúzással sem lehet a vizet 
eltávolítani. Amennyiben a pangó vizek területét sikerülne csökkenteni. akkor jelentősen 
mérséklődnének a felmerült károk. Támogatásban részesülő köre: a község középső 
részein lakó. 
Projekt becsült forrásigénye 2.500 (ezer Ft) 

 
Kerkáskápolna Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Kerkáskápolna volt iskola épület felújítása, közösségi házzá 
alakítása 
1894-ben épület iskolában 1972-ben megszűnt a tanítás, az épület állapota azóta 
folyamatosan romlik. A faluban ez az egyetlen nagyobb befogadóképességű terem, mivel 
a község kultúrházát az 1980-as évek elején lebontották. Az épület jelenlegi állapota 
nem teszi lehetővé, hogy a község rendezvényeinek kulturált helyszíne legyen. Külső 
belső felújítás (nyílászáró csere, vizesblokk kialakítása padozat felújítás, 
fűtéskorszerűsítés) vált szükségessé a helyi védettséget élvező épületben. 
Támogatásban részesülök: a falu teljes lakossága, rendezvények résztvevői. 
Projekt becsült forrásigénye 8.000 (ezer Ft) 

 
Kerkáskápolna Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Települési rendezvény támogatása 
Kerkáskápolna múltja, feledésbe merült mezőgazdasági kultúrája, korábbi jelentős 
rendezvényeinek megújítása céljából Kerkáskápolna község Önkormányzat Képvisel6-
testülete 2011. augusztus hónapban nemzetközi veterán mezőgazdasági gépbemutatót 
és szántóverseny tartását tervezi, valamint megrendezi az 1991. óta hagyományos 
Kulturális- és lovasnapot. Támogatósban részesülök köre: közvetve község lakossága, a 
rendezvényen részt vevők köre, közvetlenül a rendezvény szervezője. a települési 
Önkormányzatok. 
Projekt becsült forrásigénye : 500 (ezer Ft) 

 
Pammer Partner Kft 
Őspark felújítása: fa és fűtelepítéssel megújuló energia solár építése, Helyi specialitások 
(vasi ételek és italok) bemutatásra rendezvénnyel összekötve. 
Projekt becsült forrásigénye : 20 millió Ft 
 

 
Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa 

 Újság kiadása évente 2* 
 Helyi Specialitások bemutatása és kóstolása 
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 Borbemutató és rendezvény szervezése 
Projekt becsült forrásigénye : 2 millió Ft 

 
Új Ebergényi Kastélyszálló Szabadidő Sportegyesület 
Uszoda felújítás és bővítés mozgássérültek javára is (lépcső, beemelő szerkezet) uszoda 
szolgáltatás bővítés (szaunák, gőzkabin) Teniszpálya felújítás (salak, műanyagcsíkok) A 
környék iskoláinak és óvodásainak úszás oktatása és tenisz oktatása a cél. 
Projekt becsült forrásigénye: 2 millió Ft 

 
Ivánc Római Katolikus Egyházközség 
Projekt megnevezése: Ivánc Római Katolikus templom külső homlokzati felújítása 
Az ivánci Római Katolikus templom külső homlokzati rekonstrukciója a templom 
tetőszerkezet javítása és a héjazat cseréje 2009-ben megtörtént. Az anyagi keretek nem 
tették lehetővé a teljes felújítás lehetőségét. A külső homlokzati vakolat több helyen 
nagy magasságban málladozni kezd. E miatt a templom közvetlen közelében tartózkodni 
– különösen erős széllökésekkor – rendkívül balesetveszélyes.  
2013-2014-ben a műemlékvédelem alatt álló templom 100 éves lesz. Erre az időre 
szeretnénk ha teljesen megújult formában készülhetnénk az ünneplésre, illetve 
fogadhatnánk a nagy számú látogatót 
Támogatásban részesülő: Rk. Egyházközség Ivánc. 
Projekt becsült forrásigénye: 10.000 – 15.000  (ezer Ft) 

 
Ivánc Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Ivánc belterületi átereszek, illetve belvízelvezető árkok 
javítása és kialakítása 
A településen található átereszek és belvízelvezető árkok állapota rossz, funkciójukat 
nem látják el megfelelően Nagyobb esőzésekkor az úttestre folyó víz miatt jelentősen 
megnő a balesetveszély. A Thököly és Petőfi utcában nem megoldott a belvízelvezető 
árokrendszer alácsövezése. Évente visszatérő gondot okoz ennek hiánya a településen 
élőknek. Támogatásban részesülő: Önkormányzat 
Projekt becsült forrásigénye: 15.000 – 20.000  (ezer Ft)  

 
Ivánc Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Parkolóhelyek kialakítása – járda felújítás 
Ivánc község közterületén a személygépkocsival történő parkolás sok helyen nem elégíti 
ki az alapvető követelményeket.  
Az Óvoda és Orvosi rendelő melletti árokrendszer alácsövezése, valamint szilárd 
burkolattal való állátása jelentősen csökkenti a balesetveszély kialakulását. 
Plébániatemplom, posta, iskola tőszomszédságában a főútvonal mellett szilárd 
burkolatú parkolósáv kialakítása indokolt. 
A járdák állapota szintén nem európai szintű. Kevés kivételével új burkolat lerakása 
szükséges. 
A faluközponttól a Szociális Otthoni terjedő járdák mellett rossz állapotú, hiányos, vagy 
nincs védőkorlát. E tekintetben különösen fontos a biztonságos  korlátrendszer 
kialakítás azokon a helyeken, ahol az úttest közvetlen közelében van a járda, illetve az 
úttest szintjéhez képest 1-2 m szintkülönbség van. 
Támogatásban részesülő: Önkormányzat 
Projekt becsült forrásigénye: 5.000 – 10.000  (ezer Ft) 
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Ivánc Község Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Építési területek vásárlásának támogatása 
Ivánc község területén nincs rendelkezésre álló földterület építési telkek kialakítására. 
Számos a település iránt érdeklődő fiatal letelepedési igényére ezáltal nincs alternatíva. 
Helyi szinten a belterületek közvetlen szomszédságában lenne lehetőség – a települési 
rendezési terv szerint – területek bevonására. Az Önkormányzat saját erőből nem tudja 
megoldani a földvásárlást. Támogatás esetén hosszútávra lehetne tervezni  e tekintetben 
a falu jövőjét. Támogatásban részesülő: Önkormányzat 
Projekt becsült forrásigénye: 10.000 – 15.000 ezer Ft) 

 
Rátóti Polgárőr Egyesület 
Projekt megnevezése: Rátót Széll Kálmán park kialakítása 
Széll Kálmán családja 1865-ben Rátóton vett birtokot, kastélyuk ma felújítva 
szállodaként üzemel. Egyéb közterület, emlékhely azonban nem őrzi a településen Széll 
Kálmán nevét. Szeretnénk a Rátót település egyik központi helyén lévő, 747 m2 
kiterjedésű (Hrsz.:2/1) füves, fás területet Széll Kálmán parkká alakítani. Ehhez 
szükséges lenne itt gyepesítésre, virágosításra, sövény és kavicsozott ösvény kialakításra 
valamint lehetőség szerint esőbeálló és egy emlékszobor felállítására. 
Projekt becsült forrásigénye: 5,6 (ezer Ft) 

 
Hétdombi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület 
Projekt megnevezése: Hétdombi Családi Sportnap 
Egyesületünk 2012 nyarán családi sportnap keretében. Tervezett programok: 
egyesületünk a gyerekek által már játszott játékok futball, kézilabda, íjászat- szülők 
bevonásával, kedvelt népi játék (métázás) Vizicsocso, kerékpáros ügyességi verseny, 
játékos gyermekmegőrző, rendezvénysátorban tréfás eredményhirdetés és korai esti 
gála sztárvendéggel. A kézilabdás lányokkal már több sikeres rendezvényen vagyunk túl. 
Nemre, korra tekintet nélkül mindenki egy kellemes napot tölthet el mikrotérségi 
szinten megismerve gyermekünk képességét. 
Projekt becsült forrásigénye: 1,8 (ezer Ft) 

 
Hétdombi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület 
Projekt megnevezése: Mozogj a Zöldön 
Egyesületünk Nádasd központjában, az iskola és Művelődési ház közötti területen 
műfüves sportpályát épít, ami a fiatalok és idősebbek körében is kedvelt közösségi 
csapatsportokra_pl.: kézilabda, futball, kosárlabda, röplabda alkalmas kora tavasztól a 
tél beálltáig. Ilyen sporthely mikro térségünkben nem található. Nádasdi iskolában egy 
tornaterem áll rendelkezésre sportolásra melynek mérete nem szabványos, továbbá 
nehézségekbe ütközik annak beosztásra a kívánt edzések számát tekintve. 
Egyesületünknek szüksége van egy ilyen létesítményre a saját foglalkoztatáshoz és 
programokhoz. Igény merült fel az általános iskola részéről is, mert szabadtéri 
bitumenes pályájuk elavult. Esténként és hétvégenet amatőr csapatok, baráti társaságok 
részére tudunk biztosítani sportolási lehetőséget. 
Projekt becsült forrásigénye: 1,8 (ezer Ft) 

 
Zöld Út Bt Szarvaskend 
Projekt megnevezése: Alternatív energiahasznosítás  
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Nagyobb családi házak, lakóközösségek, kisebb vállalkozások alternatív energiával való 
ellátásának biztosítását tervezi bevezetni, új tevékenységként, társaságunk.  
Az alternatív energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a 
fenntartható fejlődés alapelveivel, és nem okoznak környezet  szennyezést. 
 Alternatív energiaforrás az az energiahordozó,  amelyből a jelenleg használatos 
szénhidrogének alternatívájaként valamilyen energiát  (hő-, mozgási-, villamos 
energia)  tudunk kinyerni. 
A környezetkímélő és költségtakarékos technológia megismertetésére széles körű 
marketing tevékenységre, telepítés eszközeinek beszerzésére, irodai fejlesztésre 
(felújítás, berendezés, Informatikai eszközök) lenne szükség. 
A hagyományos villamos energiatermelés és fogyasztóhoz való eljuttatása költséges és 
környezeti ártalmakat okoz.  
Az alternatív energiaforrások  tulajdonsága, hogy környezetkárosító hatásuk elenyésző a 
fosszilis energiahordozókhoz képest és folyamatosan, akár generációkon át kinyerhetők 
a természetből.  Projektünk célja, hogy ne csak ipari, hanem otthoni körülmények között 
is használhatók legyenek. Elterjedésük nem csak környezetvédelmi, hanem 
egészségvédelmi és gazdasági szempontból is nagy előnyökkel jár. 
Támogatásban részesülők köre: mikro vállalkozások 
Projekt becsült forrásigénye: 2.000  (ezer Ft)  

 
ROSHATOR Kft 
Projekt megnevezése: Hagyományőrző honfoglalás kori jurta tábor kialakítása  
A 9935 Szőce, Kölcsey  u. 94 sz alatt található 7648 m2, a vállalkozás saját tulajdonát 
képező ingatlan megosztásával 5 db. téliesített komfortos jurta kialakítása, amely kora 
tavasztól késő őszig alkalmas vendégek fogadására. Teljes közmű hálózat kialakítása, 
energiaellátás a lehetséges mértékben napenergia és zöldenergia felhasználással. A 
vendégek részére korhű ellátás biztosítása, korhű foglalkozások (íjászat, lovas 
programszervezés), korabeli mesterségek tanulása és tárgyak készítése. 
Munkahelyteremtés: min 2 fő. 
Projekt becsült forrásigénye: 10.000  (ezer Ft)  

 
Községi Önkormányzat Szarvaskend 
Projekt megnevezése: Vallásgyakorlás – örökségvédelem Szarvaskenden 
A római katolikus templom az egyházközség tulajdonában van. Műemlék, felújítása 
régóta húzódik. A felújítással az állandó-folyamatos látogathatóság biztosítva lenne. A 
régi villanyvezetékek a salétromos foglalatban életveszélyt is jelenthetnek. A faluban 
120 katolikus ember él, a környező településeken további kb 500. Műemléki jellege 
miatt sok túrázó is felkeresi. Felújítását a búcsújáró helyekre vezető utak 
helyrehozatalával össze lehetne kötni. A projekt közvetlenül munkahelyteremtést nem 
jelentene, de kulturális örökségünk megőrzéséhez hozzájárulna. Az épület felújításához 
a környezet megújítása, park kialakítása kapcsolódhat. 
Projekt becsült Forrásigény: 30.000 ezer Ft 

 
Községi Önkormányzat Szarvaskend 
Projekt megnevezése: Élő népművészet a jővönk Szarvaskend népi örökségünk 
megőrzését 
Szarvaskenden található a régen a Sibrik család tulajdonába tartozó, ma iskola 
megjelölésű ingatlan. Az épület országos védettségű a hozzá tartozó parkkal együtt. 
Hasznosítását az önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti. Terveink több 
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irányban közvonalazódnak. Elsődleges irány oktatási intézményként való 
továbbhasznosítása különös tekintettel a népi hagyományok, népművészet ágainak 
kiemelt szintű oktatása. Az oktatás szintje középfokú oktatás. Ez a változat jelentős 
számú munkahely létrehozását is jelentené. A településen nagy szükség lenne 
munkahely teremtésre, mert nagyobb létszámú foglalkoztató nincsen. Az épület 
állagmegóvásának megakadályozása, a hasznosítás közérdek, a park felújításával együtt. 
Egyidejűleg a kerítés rekonstrukciót is szeretnénk elvégezni. Ezen a terülttel azonos 
helyen található egy régi játszótér, melyet egyúttal fel szeretnénk újítani az EU-s 
előírásoknak megfelelően. 
Projekt becsült Forrásigény: 50.000 ezer Ft 

 
Községi Önkormányzat Szarvaskend 
Projekt megnevezése: Búcsújárás a Hegyhát tövében 
Szarvaskend a Nagymizdó-Szarvaskend-Dörösk alatt Vasvár-Mákfához vezető régi 
búcsújáró út mentén fekszik. Ennek az útnak állapota nagyon leromlott, helyenként 
járhatatlan. Az út állapotának helyrehozatalával feleleveníthető lenne a régi szokás és a 
szarvaskendi római katolikus templom egyik megközelítési módja lenne, mely egyben a 
környező településekkel is természet közeli módon kapcsolatot biztosítana, a vidék 
természeti értékeivel megismerését segítené elő. A támogatás nemcsak a helybeliek, 
hanem túrázók, átutazók fel is hasznosulna. Az út mentén 3 db pihenőhely létrehozása a 
népszerűséget elősegítené. Az út Szarvaskend rk.templom mellett indul. 
Projekt becsült Forrásigény: 5.000 ezer Ft 

 
Községi Önkormányzat Szarvaskend 
Projekt megnevezése: Összefogás kultúrában és sportban Szarvaskenden 
Szarvaskenden az Iskola utcában van a korábban gyermekrendelő-védőnői helységként 
üzemelő épület. Az épület állapota leromlott. Energiatakarékos megújítását tervezzük. 
Felújítás után a községben már működő sportegyesületek, illetve a megalakulóban lévő 
polgárőrségnek és kulturális, hagyományőrző, népművészeti tevékenységet végző 
egyesületeknek, civil szervezeteknek szeretnénk az épületben klubszobákat, közösségi 
helységeket, kondicionáló teret létesíteni. A fiatalság részérül merült fel igény ezen 
célokra, erre is szeretnénk a falu megtartóképességét erősíteni. Az épülettel a kerítést és 
a kaput is felújítanánk. 
Projekt becsült Forrásigény: 3.000 ezer Ft 

 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai 
Projekt megnevezése: 
Egyesületünk kb. 200 órás Önkéntes Tűzoltó Parancsnoki Tanfolyam megszervezését 
vállalja Vépen. A tanfolyamra a megyében lévő települési tűzoltó egyesületek 
parancsnokai jelentkezhetnek. Akkreditált felnőttképzést a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi. 
Projekt becsült Forrásigény: 1.400 ezer Ft 

Csákánydoroszló Községi Sport Egyesület 
Projekt megnevezése: Csákánydoroszló sportpálya létesítmény felújítása, 
korszerűsítése 
Csákánydoroszló sportpálya a helyi közösségi élet egyik központja. A futballpályán 3 
korosztály labdarugói sportolnak. Évközben alkalmi rendezvényeink színtere (falunap, 
Civil Egyesület rendezvényei, májusfaállítás és kitáncolás, önkéntes tűzoltó versenyek, 
falusi spartakiád rendezvény sorozat helyszíne, Szociális Otthon által szervezett 
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rendezvények színtere ...) A pálya kiszolgáló létesítménye állandóan öregszik, avul, 
korszerűsítése időszerű.  
Belső burkolat cseréje, a vízvezeték hálózat és vizesblokkok felújítása, a villamos hálózat 
korszerűsítése, épület belső festése vált időszerűvé. Emellett egy füves kispálya 
kialakítására volna szükség, hogy az igazolt játékosok a felkészülés során a nagypálya 
talaját kímélhessék. 
Projekt becsült Forrásigény: 2.500 ezer Ft 

ÁG Alapítvány 
Projekt Megnevezés: Turista utak és tanösvény kialakítása 
A turista szállóra érkező vendégek és egyéb túrázók részére szeretnénk bemutatni a 
Vasi Hegyhát növényvilágát erdőn, mezőn és hegyen keresztül. Az osztatlan közös 
erdőkerületeken átvezető utakhoz szükséges erdész vagy megbízott vezető 
engedélyének beszerzése. 
Projekt Forrásigény: 1.300 ezer Ft 

 
ÁG Alapítvány 
Projekt Megnevezés: Kisebb falusi szálláshely fejlesztése 
Nagymizdó település az országos kék túra útvonalon helyezkedik el. 2008-ban pályázati 
támogatással létrehoztunk egy turistaszállót a kultúrház tetőterében. Berendezési 
tárgyakat anyagi nehézségek miatt nem sikerült vásárolni. Jelenleg leselejtezett használt 
bútoraink vannak. Ezek cseréjét és egy újabb szoba kialakítását szeretnénk pályázat 
útján megoldani. 
Projekt Forrásigény: 1.300 ezer Ft 

 
Döröske Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Büszkeségünk – Monográfiánk 
A vasi- Hegyhát Döröske falujának két és fél évszázadát magába ölelő, monográfiájának 
könyv formájában történő megjelentetése a célunk. Falunk szülötte Takács Ferenc, a 
kéziratot ajándékozott a falunak azzal a kikötéssel, hogy megismertetését rendszeresen, 
időnként tegyék lehetővé a falu minden lakójának. 
Ennek a nemes feladatnak szeretnénk megfelelni, a falu hét és fél évszázadát bemutatni, 
a jelenben itt élőknek és a történelem iránt érdeklődőknek. 
Projekt Forrásigény: 2.000 ezer Ft 

 
Döröskei Örökségóvó Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület 
Projekt megnevezése: Zarándok útján, Szölnöktől – Vasvárig 
A községünk területét érintő búcsújárók, zarándokok útjának kitisztítása, felújítása a cél 
elsősorban, de tevékenységünk kiterjedne az út menti szemétgyűjtők, valamint 
információs táblák kihelyezésére is. Egyre gyakoribbak a szervezett zarándoklatok. 
Igény az, hogy történelmi helyeinket, gondozott környezetben tájékoztatásául az ide 
érkezőknek is örömet szerezve ezzel. 
Projekt Forrásigény: 3.000 ezer Ft 

 
Döröskei Örökségóvó Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület 
Projekt megnevezése: A múlt öröksége 
Helyzet: A régi templom, a falu leg É-i pontján gyönyörű festői környezetben van. 
Probléma: Kevés ember ismeri. 
Megoldás: A templom megvilágításával, messziről láthatóvá válik, sokak számára 
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ösztönző lehet, hogy közelebbről megismerje. 
Eredmény: Épített értékeink, nagyobb körben való ismertsége falu látogatottsága, 
turizmus fejlődése falunk vonatkozásában. 
Projekt Forrásigény: 1.200 ezer Ft 

Gencsapáti Község Önkormányzat 
Projekt megnevezése: Tematikus sétány kialakítása Gencsapátiban 
Megnevezés: Tematikus sétány kialakítása Gencsapátiban 
A program keretében tervezzük megvalósítani: egy tematikus sétány, útvonal 
kialakítását Gencsapátiban a Zsigra u. Deák Ferenc u. – Dózsa u. – Faluközpont – 
Szentkút útvonalon (Játszótértől a Szentkútig) 
Az útvonal kijelölése, sétány kialakítása (aszfalt, térburkolat) Információs táblák, padok 
kihelyezése, a település kulturális örökségének bemutatásával. 
A helyi termékek népszerűsítés, bekapcsolása az útvonalba (kézművesek, 
gyümölcstermelők, stb…) 
A meglévő turisztikai attrakciók népszerűsítése (pl. Helytörténeti tárlat) 
Projekt becsült Forrásigény: 10.000 ezer Ft 

 
Döröskei Örökségóvó Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület 
Projekt megnevezése: „A mi Őrtornyunk”  
Helyzet: 1244- be első írásos említése, a Fő u. 6 sz. ház udvarán lévő „ Castell” Őrtorony, 
az országban egyik legjobb állapotban lévő maradvány. 
Probléma: Jelenleg a nagyközönség elöl, el van zárva, mert magánterületen van, de 
megvásárolható. 
Megoldás: Megvásárlása, feltárása. 
Eredmény: Idegenforgalom növekedése, a falu fellendülése. 
Projekt becsült Forrásigény: 5.600 ezer Ft 

Döröskei Örökségóvó Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület 
Projekt megnevezése: „Infótorony” Őrtorony, mint arculatelem 
A település kitörési pontját az idegenforgalomban látjuk. A z idegenforgalom 
szempontjából fontos az egyedi arculat kialakítása. Az Őrtorony elnevezéssel 
összhangban „infótorony” kialakítását tervezzük. Az „infótorony” információs pont is 
lenne az idelátogatóknak. 
A projekttel érintett célcsoport szűk körben az ingázó és az idelátogató közönség tág 
körben pedig a teljes lakosság. 
Projekt becsült Forrásigény: 1.900 ezer Ft 

Döröskei Örökségóvó Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület 
Projekt megnevezése: Játszótér 
Helyzet: Jelenleg a községnek nincs játszótere, bár a kialakításhoz a hely rendelkezésre 
állna. A volt iskola udvarán vagy a strandnál kialakításra kerülhet egy játszótér. 
A szálláshely jobb kihasználtsága, ami bevételt jelenthet az önkormányzatnak, 
településnek. A fürdőhely látogatottabbá válik, hisz a családok körében népszerűek az 
ilyen játszóterek. 
Projekt becsült Forrásigény: 4.000 ezer Ft 

Pornóapáti Római Katolikus Egyházközség 
A pornóapáti római katolikus templom műemlék templom belső festés 
helyreállítása 
A pornóapáti római katolikus templom műemlék templom. A templom külső felújítása és 
tetőszerkezetének cseréje 2004-ben készült el. Azóta a belső műemlék tárgyak (szószék, 
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mellékoltár, stációs képek, szobrok, jelenleg főoltár) restaurálása folyik folyamatosan. 
Kívánatos lenne, a beázásoktól, töredezésektől megviselt templomot a helyi hívek szép 
számban rendeltetésszerűen használják, otthont ad a német kisebbségi önkormányzat 
által szervezett összejöveteleknek, hangversenyeknek. Turisztikai látványosság is a 
Pinka völgyében kiránduló emberek számára. A templom őrzi az ország legrégebbi, 
évszámmal is ellátott, ma is működő harangja. 
Projekt becsült Forrásigény: 8.000 ezer Ft 

 
 

 


