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A március 29-i városi közgyűlés
dönt a Győrben működő civil szer-
vezetek, az egyházak, valamint az
amatőr művészeti csoportok te-
vékenységének támogatására
vonatkozó pályázatok kiírásáról.

A győri közgyűlés pénteki ülésén több
más fontos téma mellett pályázatok ki-
írásáról is dönt. Az önkormányzat a kép-
viselők döntése után hirdeti meg a vá-
rosban működő társadalmi szerveze-
tek, alapítványok támogatását célzó pá-
lyázatot. A támogatásra fordítható
pénzkeret 25 millió forint. A pályázat
célja a város területén működő civil
szervezetek közösség érdekében vég-
zett közcélú tevékenységének elősegí-
tése, valamint működési feltételeinek
támogatása. A pályázók többek között
a szervezet tevékenységi köréhez kap-
csolódó programokra, rendezvények
költségeire, a működéshez szükséges
eszközök vásárlására, fejlesztésére, be-

Pályázatok kiírásáról dönt az önkormányzat
ruházásokra, felújításra, vagy a szerve-
zet által szerkesztett kiadványok költsé-
geire igényelhetnek támogatást. A pén-
teki közgyűlésen fogadhatják el
egyébként a képviselők a város
2013–2018-as időszakra vonatkozó
civil koncepcióját is, amely a civil és
nonprofit szervezetekkel való kapcso-
lattartás további erősítését, a civil
szféra szerepvállalásának elősegíté-
sét tűzi ki céljául.

Szintén a közgyűlési döntést kö-
vetően írja ki az önkormányzat az egy-
házak támogatására szolgáló pályáza-
tot, amelyre 12 millió forint áll rendel-
kezésre. Célja, hogy segítse a győri
székhelyű vagy Győr közigazgatási te-
rületén működő egyházi szervezetek
közösség érdekében végzett tevé-
kenységeit, illetve működésüket. Pá-
lyázni lehet beruházásokra, felújításra,
karbantartásra, működéshez szüksé-
ges eszközök beszerzésére, kiadvá-
nyok előállítására vagy a szervezet te-
vékenységi köréhez kapcsolódó prog-
ramok, rendezvények költségeire.

A képviselők egy harmadik pályá-
zat kiírásáról is határoznak, amellyel
az önkormányzat a győri amatőr mű-

vészeti csoportok tevékenységét se-
gíti. A városban számos magas szín-
vonalon működő amatőr művészeti
csoport található, amelyeknek a pá-
lyázat révén lehetőségük nyílik szak-
mai fejlesztésükhöz, működési költsé-
geikhez városi hozzájárulást szerezni.
A pályázat célja, hogy elősegítse a kü-
lönböző művészeti ágakat művelő ön-
tevékeny csoportok értékteremtő al-
kotásainak és produkcióinak létreho-
zásával, azok bemutatásával a város
kulturális életének gazdagítását. A fel-
osztható keretösszeg 3 millió forint.

A pályázatok és a kitöltendő doku-
mentumok a kiírást követően a
www.gyor.hu weboldalon lesznek elér-
hetők. A civil és az egyházi pályázatok-
kal kapcsolatban információ kérhető
a jogi és önkormányzati osztálytól (te-
lefon: 96/500-103, illetve a
nemeth.angela@gyor-ph.hu e-mail
címen. A civil pályázat esetén a Civil
Információs Centrum (telefon: 96/550-
313, mobiltelefon: 06-70/948-5730,
illetve civilhaz@unitedway.t-online.hu
e-mail címen) is rendelkezésre áll. Az
amatőr csoportok pályázatával kap-
csolatban a Polgármesteri Hivatal Kul-
turális Osztályán a 96/500-175-ös te-
lefonon vagy a kultur@gyor-ph.hu
e-mail címen lehet érdeklődni.

A pénteki közgyűlés nem csak pályá-
zatok kiírásáról, de a korábban kiírt pá-
lyázati úton támogatott sportszerveze-
tek – kiemelt és nem kiemelt sportágak
esetében – támogatását szolgáló pályá-
zati keret felosztásáról is dönt. A keret
felosztásának részleteit ugyancsak a
www.gyor.hu oldalon teszik közzé.
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Kossuth Lajos utcai épületek fel-
újításával kezdődött meg Újvá-
ros szociális rehabilitációja. A
városrész fejlődését az életmi-
nőség javításáért felelős prog-
ramok is segítik.

Tavaly ősszel minősítette kiemelt
szociális városrehabilitációs projekt-
nek a kormány Győr-Újváros fejlesz-
tését, miután a győri önkormányzat
pályázatot nyújtott be 1,1 milliárd fo-
rint uniós forrásra. Az elnyert összeg-
hez a város 275 millió forint önrészt
biztosít, így közel 1,4 milliárd forint
kerülhet a körzetbe. 

Borkai Zsolt polgármester a nyitó
ünnepségen elmondta, a projekt na-
gyon fontos, hiszen az egykori pati -
nás városrész kiemelt szerepet ját-
szott a város életében. „2007 óta fo-
lyamatos figyelmet szentelünk Újvá-
rosnak és Szigetnek, a Jedlik hídhoz
kapcsolódó fejlesztésekkel beindult
a környék fejlődése. Nagy segítség,
hogy sikerült EU-s pénzeket elnyer-
nünk a további fejlesztésekhez. A re-
habilitációs projekttel, az önkor-
mányzat kiegészítő beruházásaival,
valamint az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválhoz kapcsolódó további inf-
rastrukturális fejlesztésekkel jelen-

Megkezdődött Újváros szociális rehabilitációja
tős előrelépéseket teszünk a város-
rész megújításában. Kiemelten oda-
figyelünk a városrész szociális hely-
zetére, a hátrányos helyzetűek segí-
tésére, valamint a már elkészült fej-
lesztések megóvására is” – hangsú-
lyozta a polgármester.

Fekete Dávid alpolgármester, Újvá-
ros egyik önkormányzati képviselője
elmondta, a Kossuth Lajos utcában
hat műemléki védelem alatt álló ház,
a 15-ös, 19-es, 21-es, a 22/b, a 26-os
és a 28-as számúak újulnak meg. A
fejlesztés után negyven modern szo-
ciális bérlakást alakítanak ki. Emellett

öt üzlethelyiséget és egy rendőrségi
irodát is megnyitnak. Megújul a Kos-
suth Lajos Általános Iskola és a Szent
József katolikus plébániatemplom
homlokzata, utóbbinak a tetőszerke-
zetét is kicserélik. Szeles Szabolcs, Új-
város másik képviselője hozzátette,
felújítják a Bercsényi liget egyes és
hármas teknőjét is, ahol pihenőparkot
alakítanak ki, létrehoznak egy KRESZ-
parkot és egy játszóteret, valamint
nyilvános illemhelyet.

Kerti Csaba, a Győr-Szol beruhá-
zási és kivitelezési igazgatója el-
mondta, a kivitelezés három épület, a

Kossuth 15., 21. és 22/b esetében
már elkezdődött. Hozzátette, a felújí-
tások révén a magánbefektetők szá-
mára is vonzóvá válhat a terület.

A városrészben sok hátrányos hely-
zetű család él, ezért a projekt egyes
elemei egészségügyi és szociális vo-
nalon is alternatívát nyújtanak, illetve
a program részét képezik szakmai
végzettséget adó képzések és a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek felzárkóztatá-
sára irányuló iskolai foglalkozások is.

A nyitórendezvényt a Kossuth
Lajos Általános Iskola diákjainak mű-
sora színesítette.

A támogatásra
25 millió forint

fordítható


