Dóc a LEADER fejlesztések
tükrében, 2007-2013-as
időszakban

Előszó
Dóc Község a 2007-2013-as programozási ciklusban vált a Déli Napfény Akciócsoport
tagjává. A magyarországi LEADER szerveződés 2004-2007-es ciklusban az AVOP keretein belül működött, így a Dél-Alföldön is. Az első években egy fontos tanulási folyamat
részeként kisebb összegű fejlesztésekre volt lehetőség, amely alapot teremtett egy következő, kiterjedtebb munkához.
A 2007-13-as programozási ciklusban a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap forrásai elérését a 1698/2005/Ek tanácsi rendelet szabályozta. E tanácsi rendelet alapján épültek ki Magyarországon a LEADER szervezetek, ahogyan a Déli Napfény
Akciócsoport is. A szervezet önálló, egyedül a tagállami szinteken szerveződő Irányító
Hatóság felügyeli a szakmai munkát. Ezért is van kiemelt jelentősége a helyi alapon,
helyi közreműködőkből álló szervezet döntéseinek. E helyi szervezet ugyanis a helyi
vidékfejlesztési stratégia megalkotásától kezdve a pályázatok kiírásán át egészen azok
kezelését és a rangsorállítást is felvállalja, azaz egy egész helyi vidékfejlesztési stratégiát alkot és valósít meg.
A megalkotott stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis felelősség ez tehát mind a szakmának, a helyi fejlesztések tervezőinek, döntéshozóinak és
persze a fejlesztések megvalósítóinak. Az uniós vidékfejlesztési források ugyanis nem
örökre szólnak; akkor és odáig tartanak ameddig objektív indikátorok alapján egy adott
régió eléri majd az uniós átlag szintjét. Így aztán igyekeznünk kell, hogy valódi, hasznos-értelmes és a közösség egésze számára valós fejlesztések bontakozhassanak kis, és
elinduljon a terület szerves fejlődése.
Ez a kiadvány a Dóc településen megvalósult/folyamatban lévő fejlesztéseket tekinti
át , ahol összegyűjtve mutatjuk meg a 2007-13-as ciklusban a község területére elnyert
fejlesztéseket néhányat részletesen is illusztrálva. A közös tervezői és értékelői munkát
fotókkal dokumentáltuk.
Az eddigiekhez hasonlóan további sikeres munkát kívánunk Dócnak a 2014-20- as programozási ciklusban is.
A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
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Pályázó neve
Dóc Községi
Önkormányzat
Dóc Községi
Önkormányzat

Projekt címe
Közcélú játszótér
építése Dócon
Dóc-Tisza túraútvonal
pihenőhely kialakítása

Tengely/célterület

III. tengely 1. kör
Falumegújítás
III. tengely 1. kör
Vidéki örökség
LEADER 1. kör
Dóc község kulturális
Dóc Községi
Multikulturális és
értékeit, hagyományait
Önkormányzat
hagyományőrző
bemutató rendezvény
kezdeményezések
A dóci labdarugó
LEADER 1. kör
Dóc Községi
pálya infrastrukturális Sportlétesítmények
Önkormányzat
fejlesztése
kialakítása
Innoratio
Innoratio
Kutatóműhely
LEADER 1. kör Civil
Kutatóműhely
szolgáltatásainak
szolgáltató központ
fejlesztése
Dóc Község kulturális
LEADER 2. kör
Dóc Községi
értékeinek megőrzése Kulturális értékek
Önkormányzat
és fejlesztése
megőrzése
Helyi termék és
Dóc Községi
rendezvénytér
LEADER 3. kör
Önkormányzat
kialakítása Dóc
községben
2014. évi Dóci
Hagyományőrző Nap és
Dóc Községért
Kulturális Rendezvény LEADER 3. kör
Egyesület
szervezése és
lebonyolítása
Hagyományos helyben
megtermelt termékek
Vágó Gábor
feldolgozása,
LEADER 3. kör
bemutatása piacra
juttatása
Pellet előállításához
kapcsolódó szántóföldi
Karotin Plusz KFT
LEADER 3.kör
biomassza bálázó gép
beszerzése
Összesen

Támogatási
összeg

Megjegyzés

19 999 999 Ft A projekt megvalósult.
6 750 000 Ft A projekt megvalósult.
679 698 Ft A projekt megvalósult.

3 724 000 Ft A projekt megvalósult.

2 656 250 Ft A projekt megvalósult.

1 137 500 Ft A projekt megvalósult.

4 283 986 Ft

Folyamatban lévő
projekt.

1 964 085 Ft A projekt megvalósult.

654 787 Ft

Folyamatban lévő
projekt.

15 000 000 Ft

Folyamatban lévő
projekt.

56 850 305 Ft
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DÓC
Dóc Község Önkormányzat
Projekt címe: Dóc-Tisza túraútvonal kialakítása
Elnyert támogatási összeg: 6 750 000 Ft
A fejlesztés célja a tájvédelmi körzet adottságai figyelembevételével a község bekapcsolása a turisztikai életbe.
A támogatás összegéből a következő fejlesztések valósultak meg:
A túraútvonal kezdő és végpontján pihenőhelyek kerültek kialakításra. A túraútvonal
kezdőpontja Dóc község legöregebb épületének udvara, a túraútvonal végpontja a község határában húzódó Tisza folyónál található erdős terület.
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Dóc Község Önkormányzat
Projekt címe: Közcélú játszótér építése
Elnyert támogatási összeg: 19 999 999 Ft
A fejlesztést megelőzően a játszótér nem felelt meg az EU-s biztonsági szabványoknak.
A megvalósítás során a következő játszóelemek kerülnek elhelyezésre: 1db Háromszög mászóka vandál-biztos kötélhálóval, porfestett fém mászókával, 1 db Kéttornyú
vár dupla csúszdával, kötélhíddal, kombínó mászókával, 1 db óriáshomokozó, 1 db kétüléses lengőhinta alubet gumiborítású laphintákkal, 1db kétüléses lengőhinta, 1 db
négyüléses duplarugós billenő játék, 1 db négyüléses mérleghinta, 1 db zsiráf rugós
játék, 4 db leásható háttámlás rönkpad.
A fejlesztéssel biztosított a dóci lakosok részére egy biztonságos, előírásoknak megfelelő játszótér.
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Dóc Községi Önkormányzat
Projekt címe: Dóc község Kulturális értékeit, Hagyományait bemutató Falunapi
rendezvény
Elnyert támogatási összeg: 679.698 Ft
Dóc Község Önkormányzata évek óta megrendezi hagyományos falunapi rendezvényét.
A rendezvény egyik meghatározó eleme a község alkotóművészei munkáiból összegyűjtött kiállítás, amely egyrészt amatőr festők képeiből, másrészt a falu alkotóművészeinek
munkáiból összeállított tárlat. A kiállítás keretében az érdeklődők számára lehetőség
nyílik a kiállított tárgyak készítési technikájának megismerésére. A programot színesíti
még kézműves vásár, pontosabban hagyományőrző népi foglalkozás (pl. kosárfonás)
bemutatása. A LEADER projektnek köszönhetően a rendezvényhez szükséges számos
eszköz került beszerzésre.
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Innoratio Kutatóműhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztő
Közhasznú Egyesület (Dóc)
Projekt címe: Innoratio Kutatóműhely szolgáltatásainak fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 2.125.000 Ft
Dóc területén olyan szolgáltató központ jött létre
az önkormányzat épületében, amely a színvonalasabb helyi civil élet megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos eszközökkel rendelkezik. A civil
szolgáltató központ lehetőséget biztosít a helyi
civileknek, vállalkozóknak a tapasztalatcserére,
feltárja a számukra megfelelő pályázati lehetőségeket, ezzel hozzájárul a közösség összetartó erejének növeléséhez. Az Innoratio Egyesület ingyenes tanácsadást biztosít a településen élőknek, a
gazdasági és civil szférában tevékenykedőknek. A
településen új egyesületek, vállalkozások jönnek
létre, a hagyományosan egymástól elkülönült
szektorok kapcsolatainak erősítésére is lehetőség
nyílik. A pályázat keretében beszerzésre kerültek
az Egyesület mobil munkavégzéséhez szükséges
eszközök, valamint előadások, prezentációk, workshop-ok megtartásához szükséges felszerelés.
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Dóc Községi Önkormányzat
Projekt címe: A dóci labdarugó pálya infrastrukturális fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 3 724 000 Ft
A fejlesztés keretében a dóci labdarúgópálya infrastrukturális fejlesztése valósult meg.
beszerzésre került 2 db szabványos futball háló, 2 db szabványos kapu mögötti védőháló került kiépítésre 5 méter magasságban és 15 méter hosszan, valamint a pálya szélén
elhelyezésre került 2db rönkpad is. A pálya öntözésének céljából 100 méter hosszan
öntöző került kiépítésre.

8

Dóc Községi Önkormányzat
Projekt címe: Dóc Község Kulturális értékeinek megőrzése és fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 1 137 500 Ft
Dóc község területén információs táblák és táblarendszerek kerültek kihelyezésre, melyek az ide érkezők tájékozódását segítik. Kihelyezésre került 23 db információs tábla a különböző intézmények és utcák irányának jelölésére, valamint 2 db információs
táblarendszer, mely összefoglalóan tartalmazza a jelentősebb intézmények irányának
jelölését tartalmazó táblákat, valamint kihelyezésre került 1 db köszöntő tábla a község
kezdetét jelző tábla mellett.
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Dóc Községért Egyesület
Projekt címe: 2014. évi Dóci Hagyományőrző Nap és Kulturális Rendezvény
szervezése és lebonyolítása
Elnyert támogatási összeg: 1 964 085 Ft
2014. június első hétvégéjén került megrendezésre a 2014. évi Dóci Hagyományőrző
Nap és Kulturális rendezvény. A rendezvény szervezésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak az Egyesületnek a településen működő helyi civil szervezetek és az
önkormányzat. A rendezvény keretében kulturális műsorral, főzőversennyel, kézműves
foglalkozással, foci meccsel, operett műsorral és nosztalgia bállal kedveskedtünk a település lakosságának és az ide érkező vendégeknek. A rendezvény lebonyolításához a
pályázat keretében beszerzésre került 1 db hangosítás rendszer, 10 db sörpad garnitúra, 4 db sakkészlet valamint operett műsor és légvár bérlése valósult meg.

Folyamatban lévő projektek:
Dóc Községi Önkormányzat
Projekt címe: Helyi termék és rendezvénytér kialakítása Dóc községben
Elnyert támogatási összeg: 4 283 986 Ft
Vágó Gábor
Projekt címe: Hagyományos helyben megtermelt termékek feldolgozása,
bemutatása piacra juttatása
Elnyert támogatási összeg: 654 787 Ft
Karotin Plusz KFT.
Projekt címe: Pellet előállításához kapcsolódó szántóföldi biomassza bálázó gép
beszerzése
Elnyert támogatási összeg: 15 000 000 Ft
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Egyeztetések:
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www.delinapfeny-hacs.hu

