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

Előszó
Domaszék Község a 2004. évben alakult Déli Napfény Akciócsoport alapító tagja. A magyarországi LEADER szerveződés 2004-2006-os 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 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 Domaszék 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 Domaszéknek a 2014-20as programozási ciklusban is.
A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
www.delinapfeny-hacs.hu

2

Domaszék fejlesztések
S.sz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Pályázó neve
Equest Sport Közhasznú Alapítvány
Domaszék Község
Önkormányzat
Domaszék Község
Önkormányzat
Római Katolikus
Egyházközség
Esély a Hátrányos
Helyzetűeknek
Kh. A.
Élhetőbb Faluért
Egyesület
Élhetőbb Faluért
Egyesület
Élhetőbb Faluért
Egyesület

Projekt címe

Tengely/célterület
III. tengely 1. kör
Turisztika
III. tengely 1. kör
Falumegújítás
III. tengely 1. kör Vidéki
örökség

Támogatási
összeg

Megjegyzés

21 427 950 Ft

Megvalósult

22 515 361 Ft

Megvalósult

6 642 310 Ft

Megvalósult

"Létra az ég felé"
LEADER 1. kör Tábor
közösségépítő ifjúsági tábor

1 084 694 Ft

Megvalósult

Nyári életmód tábor,
LEADER 1. kör Tábor
egészségfejlesztő program

865 196 Ft

Megvalósult

1 669 725 Ft

Megvalósult

533 400 Ft

Megvalósult

1 085 000 Ft

Megvalósult

4 999 996 Ft

Megvalósult

4 320 000 Ft

Megvalósult

14 380 799 Ft

Megvalósult

2 431 800 Ft

Megvalósult

A Köztársaság tér és
temető fejlesztése
Kisvasút épület felújítása

Domaszéki levendula szüret

LEADER 1. kör
Környezetvédelem
LEADER 1. kör Települési
újságok fejlesztése
LEADER 1. kör Szellemi és
tárgyi értékek megőrzése
LEADER 2. kör Helyi civil
és polgárőr szolgáltatások fejlesztése

Televízió fejlesztése,
eszközbeszerzés
Használt eszközök
beszerzése, felújítása
Sportolási lehetőségek
Domatisz
bővítése, népszerűsítése
Nonprofit Kft.
Domaszéken
Domatisz
Fedett terméktér kialakítáLEADER 2. kör Terméktér
Nonprofit Kft.
sa Domaszéken
LEADER 2. kör Innovatív
Varga és Varga Bt. Mini naperőmű létrehozása
megoldások
Gyógyító természet-zöldKispéterné
ség, gyümölcs, fűszerLEADER 2. kör Bemutató
Kotogán Erzsébet növény feldolgozás
gazdaság
bemutatása
Domaszék Szebb Időutazás a Kisvasút
LEADER 3, kör
Jövőért Alapítvány mentén
Domaszék ÉlheDomaszéki televízió fejlesztőbb Faluért KH.
LEADER 3. kör
tése, eszközbeszerzés
Egyesület
Domaszék ÉlheI. Domaszéki Hagyotőbb Faluért KH.
LEADER 3. kör
mányőrző Fesztivál
Egyesület
Kószóné Molnár
Falusi vendégasztal
LEADER 3. kör
Cecília
Domaszéki Földtulajdonosok Szé- A Vadásztársaság eszközál- Turisztika (Vadász
chenyi Zsigmond lományának bővítése
Turizmus)
Vadásztársaság
Equest Sport
Ló-és lovasfelszerelések
Turisztika (Lovas turisztiKözhasznú
beszerzése a lovasturizmus
kai szolgáltatás)
Alapítvány
fejlesztésére, Domaszéken
Ifjúsági szálláshely minőSzeged Csanádi
ségi fejlesztése Domaszék Turisztika (Ifjúsági szálEgyházmegye
Zöldfás Lelkigyakorlatos
láshely)
házban
Összesen

2 230 508 Ft Megvalósítás alatt
3 019 298 Ft

Megvalósult

1 590 001 Ft Megvalósítás alatt
968 529 Ft Megvalósítás alatt
1 400 000 Ft

Folyamatban

8 300 000 Ft

Folyamatban

6 735 365 Ft

Folyamatban

106 199 932 Ft
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Domaszék
Equest Sport Közhasznú Alapítvány
Fedett lovarda építése
III. tengely 1. kör Turisztika 21 427 950 Ft
A projekt keretében egy karámmal és villanypásztorral bekerített fedett lovarda épült
fel, amelynek köszönhetően a pályázó a lovagoltatást időjárástól függetlenül, folyamatosan, egész évben képes biztosítani. Az épület egy főhajóból és egy mellékhajóból
áll. A főhajóban a lovak napi mozgatása történik, az oldalhajóban pedig a bértartásban lévő lovak elhelyezése biztosított. Ezen kívül egy melegedő, szerszámos és szociális
blokk helyezkedik el ugyanitt.
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Domaszék Község Önkormányzat
A Köztársaság tér és temető fejlesztése
III. tengely 1. kör Falumegújítás 22 515 361 Ft
A település központjának állapotjavítását tűzte ki célul a pályázó, a rendbetétel
során többek között tereprendezés, gyepesítés, valamint használati térelemek
kihelyezése történt meg. A temetőben
a ravatalozó külső festése, környékének
rendbe tétele, tereprendezés és parkosítás valósult meg, továbbá egy urnafal is
épült.
Domaszék Község Önkormányzat
Kisvasút épület felújítása
III. tengely 1. kör Vidéki örökség 6 642 310 Ft
A helyi védettség alatt álló egykori Kisvasút épületén külső-belső felújítások történtek meg a nyertes projektnek köszönhetően. Az épület összes nyílászáróját korhű,
egyedileg gyártott fa nyílászárókra cserélték, egyrétegű betonpadlót helyeztek
le, megtörtént a villanyszerelés felújítása,
valamint mosdó kialakítása.
Római Katolikus Egyházközség
„Létra az ég felé” közösségépítő ifjúsági tábor
LEADER 1. kör Tábor 1 084 694 Ft
A tábor fő célja az élet alapértékeinek rangsorolása, a maradandó értékek mellett való
döntés segítése, témája pedig a kommunikáció, önmagunk kifejezése, a másik megértése. Az esemény nagyszerű lehetőséget teremtett a fiataloknak arra, hogy felkeltsék
bennük az egymás, a környezet és a kisebbek iránti felelősséget.
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Esély a Hátrányos Helyzetűeknek Közhasznú Alapítvány
Nyári életmód tábor, egészségfejlesztő program
LEADER 1. kör Tábor 865 196 Ft
A Domaszéken megrendezésre került kétszer egyhetes életmód tábor célcsoportja a
pályakezdő nők és romák voltak. Fontos tényezőt jelentett a résztvevők alapkompetenciájának fejlesztése, illetve a gyakorlati tudás erősítése, ezért többek között készség
– és személyiségfejlesztő gyakorlatokkal, egészségfejlesztési tanácsokkal látták el a táborlakókat, valamint önismereti és kommunikációs tréning segítségével utat mutattak
a helyes életvezetéshez, a környezet- és egészségtudatos magatartáshoz.
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
Domaszéki levendula szüret
LEADER 1. kör Környezetvédelem 1 669 725 Ft
Széles körben meghirdetett, rendkívüli érdeklődésnek örvendő rendezvényt szervezett
a pályázó a környezetvédelem és környezettudatosság jegyében. A résztvevők kijelölt
pontokon végighaladva, különböző feladatokat teljesítve megismerték a levendula növény példáján keresztül egy bonyolult biológiai rendszer működését, melynek tudatos
felhasználásával az ember partnerévé tennék a természetet. Ezen felül a község termelői által előállított zöldség- és gyümölcsbemutatón a biogazdálkodás legújabb eredményeiről kaptak tájékoztatást az érdeklődők.

6

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
Televízió fejlesztése, eszközbeszerzés
LEADER 1. kör Települési újságok fejlesztése 533 400 Ft
A fejlesztés célja az volt, hogy kialakuljon egy professzionálisan működő, a közösség
igényeit kiszolgáló televízió, amelynek révén a helyi lakosok könnyebben juthatnak a
mindennapi életüket megkönnyítő információkhoz. Az ehhez szükséges technikai eszközök beszerzésének köszönhetően megfelelő minőségben készülhetnek el a televízió
műsorai.
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
Használt eszközök beszerzése, felújítása
LEADER 1. kör Szellemi és tárgyi értékek megőrzése 1 085 000 Ft
A pályázó a Domaszék község területén fellelhető vasúttörténeti emlékeinek megőrzéséhez járult hozzá azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 1959-ben gyártott
keskeny nyomtávú vasúti dízelmozdonyt, valamint egy hozzá kapcsolódó tehervagont
újít fel együttműködő partnerek bevonásával. A nyertes projekt majd teljes költségét
jelentő restaurációt követően a vasúttörténeti eszközöket a Kisvasút Múzeum udvarán
helyezték el.
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Domatisz Nonprofit Kft.
Sportolási lehetőségek bővítése, népszerűsítése Domaszéken
LEADER 2. kör Helyi civil és polgárőr szolgáltatások fejlesztése 4 999 996 Ft
A Domaszéket több településsel összekötő kerékpárúthoz kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztését tűzte ki célul a nyertes projekt, amelynek során két fedett pihenőhely került kialakításra. Ezen felül 28 db kerékpár beszerzése is megvalósult, amelyek kölcsönzésére van mód, és amelyek tárolására két db tároló helyiség építésére is sor került.
A pihenőhelyek karbantartásához szükséges gépek beszerzése, valamint népszerűsítő
programok szervezése szintén a projekt részét képezte.

Domatisz Nonprofit Kft.
Fedett terméktér kialakítása Domaszéken
LEADER 2. kör Helyi termékek forgalmazásához illő terméktér kialakítása 4 320 000 Ft
Domaszéken rendkívüli igény mutatkozott a helyi termelők részéről arra, hogy a helyi
rendezvények alkalmával kulturált, színvonalas körülmények között jelenhessenek meg
termékeikkel. A projekt keretében egy 15X20 méteres sátor beszerzésére került sor,
amely a településen bárhol elhelyezhető és egy-egy kiállítás, rendezvény során a résztvevők és a kiállítók kényelmét szolgálja.
Varga és Varga Bt.
Mini naperőmű létrehozása
LEADER 2. kör Innovatív megoldások 14 380 799 Ft
A nyertes projekt célja a pályázó székhelyén működő műhelyben a fűtési, világítási és
a gépek működtetéséhez szükséges energiaköltségek csökkentése volt. Ennek érdekében egy 20 kW teljesítményű napelemes, áramtermelő rendszer kiépítésére került
sor, amelynek köszönhetően csúcsidőszakban is elláthatóvá tették a termelőeszközök
energia szükségletét anélkül, hogy áramot kelljen használniuk a vezetékes hálózatból,
valamint a fűtést is a saját megtermelt áram felhasználásával oldják meg.
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Domaszék Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
Domaszéki televízió fejlesztése, eszközbeszerzés
LEADER 3. kör 3 019 298 Ft
A nyertes projekt keretében a Doma Televízió színvonalas működéséhez, versenyképességének megőrzéséhez
elengedhetetlen digitális kamkorder, egy munkaállomás
és annak kiegészítői, valamint 2 db monitor beszerzése
valósult meg.
Domaszék Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
Első Domaszéki Hagyományőrző Fesztivál
LEADER 3. kör 1 590 001 Ft
Hagyományaink, múltunk része a néptánc, az ételek szeretete, a zene, a kézzel készített
tárgyak és házi termelésű növények használata. A nyertes pályázó a régi idők hangulatába vezette vissza a rendezvény résztvevőit, akik megismerhették az alföldi életnek,
valamint az elődeinktől ránk maradt hagyományait. A település helyi hagyományait, a
tájegységre jellemző népszokásokat a gasztronómia és a zene jegyében ünnepelték a
hagyományteremtő rendezvényen.
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Megvalósítás alatt lévő projektek:
Kispéterné Kotogán Erzsébet
Gyógyító természet-zöldség, gyümölcs, fűszernövény feldolgozás bemutatása
LEADER 2. kör Bemutató gazdaság 2 431 800 Ft
Domaszék Szebb Jövőért Alapítvány
Időutazás a Kisvasút mentén
LEADER 3. kör 2 230 508 Ft
Kószóné Molnár Cecília
Falusi vendégasztal
LEADER 3. kör 968 529 Ft
Domaszéki Földtulajdonosok Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság
A Vadásztársaság eszközállományának bővítése
III. tengely Turisztika (Vadász Turizmus) 1 400 000,00 Ft
Equest Sport Közhasznú Alapítvány
Ló-és lovas felszerelések beszerzése a lovas turizmus fejlesztésére, Domaszéken
III. tengely Turisztika (Lovas turisztikai szolgáltatás) 8 300 000,00 Ft
Szeged-Csanádi Egyházmegye
Ifjúsági szálláshely minőségi fejlesztése Domaszék Zöldfás Lelkigyakorlatos házban
Turisztika (Ifjúsági szálláshely) 6 735 365 Ft
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Egyeztetések:

11

www.delinapfeny-hacs.hu

