Szigorúan belső használatra
Paks CLLD
Specifikus célok és műveletek (intézkedések)
Jövőkép:
Paks város lakossága a városhoz és a Dunához erősen kötődő, a hagyományos tevékenységeken és
helyi speciális sajátosságokon alapuló sokoldalú közösségi értékkel rendelkezik; a városban az
egyének, mikroközösségek és tematikus csoportok sikeres hálózatos működése erős helyi kötődésen
alapuló belső kohéziót eredményez.
1. Erősödjön a város lakosságának összetartása (belső kohéziója) városi és mikro-közösségi
szinten
2. Váljon újra sokoldalúvá, befogadhatóvá és erős népességmegtartó tényezővé a helyi kötődést
támogató Dunára és hagyományokra épülő paksi identitás
A HFS sablon utasítása: A specifikus célokhoz rendeljék hozzá azokat a beavatkozási
területeket/műveleteket, amelyek leginkább hozzájárulnak az adott specifikus cél megvalósulásához.

A specifikus cél megvalósulásához hozzájáruló
beavatkozási területek / műveletek

Specifikus cél
1.) Fokozódjon a lakosok, a civil
társadalom
és
a
helyi
intézmények együttműködése
a belső kohézió erősítése
érdekében;
Paks
legyen
felkészült a város speciális
helyzetéből
(értsd:
atomerőmű)
adódó
helyi
társadalmi
folyamatok
kezelésére (ESZA)

1.

2.) Erősödjék tovább a helyi
kötődést
(identitást)
meghatározó Duna és a
kapcsolódó
természeti
környezet szerepe a városlakók
életében.

3.

3.) A

6.

paksi
hagyományos
közösségi
tevékenységek,
változatos módon legyenek
jelen a lakosság életében ezzel
is növelve a csoportokat
rendszeresen
látogatók
létszámát (ERFA és ESZA)

2.

4.

5.

7.

A város lakosságát egészét megmozgató kulturális és
közösségi kohéziót erősítő rendezvények, akciók
végrehajtása (témától függetlenül: pl. tömegsport
rendezvény,
utcabál,
ingyenes
koncert/hangverseny/előadás stb.)
A város speciális célcsoportjait (gyermekkorúak,
szépkorúak, családok, fogyatékkal élők (speciális
szükségletekkel rendelkezők stb.) érintő rendezvények,
rendezvénysorozatok megvalósítása (az akciókon
keresztül generációkon belüli és generációk közötti
kapcsolatok erősítése)

Közösségi tevékenységeknek helyet adó infrastruktúrák
létrehozása és megújítása a Duna parton
Közösségi tevékenységeknek helyet adó nyílt terek,
zöldfelületek, közösségi terek létrehozása, fejlesztése a
Duna parton
A Duna kulturális és környezeti értékeinek szélesebb körű
megismertetése
a
lakosság
körében
Környezettudatosságot erősítő akciók végrehajtása a
Duna és környezetének védelmében
Helyi hagyományos tematikus közösségi tevékenységek
újszerű eszközökkel és módszerekkel történő művelése
(sváb hagyományok, zene, tánc, képzőművészet … )
A helyi hagyományos gazdálkodási formák felélesztése és
felélesztésének elősegítse (pl. képzésekkel – helyi
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4.) A sajátos belső szerkezetű
városban
(akcióterületen)
erősödjön a városrészi mikroközösségek
önszervező
képessége
és
ezzel
összetartása (ERFA és ESZA)

1. Váljanak vonzóbbá és a kor
elvárásainak
megfelelő
tartalmúvá, a helyi kulturális
szolgáltatásoknak, valamint a
közösségépítő
tematikus
közösségek tevékenységeinek
helyet adó infrastruktúrák
(ERFA)

termékek előállítása és fogyasztókhoz való eljuttatása
feltételeinek biztosítása)
8. A város belső területein karakteres lakókörnyezetben élő
közösségek pl. lakótelep, belváros (ősi településmag),
valamint a város öt külső területén pl. Dunakömlőd élők
belső összetartását segítő akciók végrehajtása.
9. A város belső területein karakteres lakókörnyezetben élő
közösségek pl. lakótelep, belváros (óváros) valamint a
város öt külső területén pl. Dunakömlőd élők belső
összetartását segítő közösségi infrastruktúrák fejlesztése.
10. Közösségi
tevekénységeknek
helyet
adó
épületinfrastruktúrák rehabilitációja és létrehozása
11. A közösségi/ kulturális tevékenységeket szolgáló
eszközállomány fejlesztése beleértve az újszerű
megoldásokat lehetővé tevő IKT eszközöket

