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Előszó

Sándorfalva Város 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 Ak-
ciócsoport 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 stratégi-
át alkot és valósít meg.

A megalkotott stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis fele-
lősség 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 
ki, és elinduljon a terület szerves fejlődése.

Ez a kiadvány a Sándorfalva településen megvalósult/folyamatban lévő fejlesztéseket 
tekinti át, ahol összegyűjtve mutatjuk meg a 2007-13-as ciklusban a város területére 
elnyert fejlesztéseket, néhányat részletesen is illusztrálva. A közös tervezői és értékelői 
munkát fotókkal dokumentáltuk.

Az eddigiekhez hasonlóan további sikeres munkát kívánunk Sándorfalvának a 2014-20-
as programozási ciklusban is.

A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
www.delinapfeny-hacs.hu
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Sándorfalva fejlesztések

S.sz Pályázó neve Projekt címe Tengely/célterület Támogatási 
összeg Megjegyzés

1. Sándorfalva Város 
Önkormányzat

Sétány az orchideás 
tavakhoz

III. tengely 1. kör 
Falumegújítás 22 117 857 Ft nem releváns

2.
Sándorfalvi 
Városszépítő és 
Környezetvédő E.

Környezetvédelmi hét a 
nádastói szabadidőparkban

LEADER 1. kör 
Környezetvédelem 1 283 686 Ft nem releváns

3. Sándorfalvi Civil 
Szövetség

A környezettudatosság 
erősítése Sándorfalván

LEADER 1. kör 
Környezetvédelem 1 186 999 Ft nem releváns

4.
Sándorfalvi Után-
pótlás Közhasznú 
S. E.

Sándorfalvi Utánpótlás 
Közhasznú Sportegyesület 
sporteszköz beszerzése

LEADER 1. kör 
Sportlétesítmények kiala-
kítása

1 467 250 Ft nem releváns

5.
SFÜ Sándorfalva 
Városfejlesztő és 
Üzemeltető Nkft.

Sándorfalva Nádastó Sza-
badidő Park sportcélú és 
szabadidős tevékenységek, 
szolgáltatások fejlesztése a 
hozzá kapcsolódó eszköz-
beszerzéssel

LEADER 2. kör 
Helyi civil és polgárőr 4 292 399 Ft nem releváns

7. Sándorfalva Város 
Önkormányzat

Sándorfalva Nádastó 
Szabadidőpark 
infrastruktúra fejlesztése

III. Tengely 3. kör  
Falumegújítás és fejlesz-
tés

5 954 999 Ft nem releváns

8. Sándorfalva Város 
Önkormányzat

Az egységes kisvárosi 
hangulat megteremtése LEADER 3. kör 11 250 257 Ft Megvalósítás 

folyamatban

9. Délfa Plusz Faipari 
Építőipari Kft

Ablakgyártó szerszámkész-
let beszerzése LEADER 3. kör 14 987 000 Ft Megvalósítás 

folyamatban
Összesen 62 540 447 Ft

Sándorfalva a III. tengelyben CSAK külterülettel pályázhatott
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Sándorfalva 

Sándorfalva Város Önkormányzat
Projekt címe: Sétány az orchideás tavakhoz
Elnyert támogatási összeg: 22 117 857 Ft

Sándorfalva külterületén, a régi bányatavaknál 2010-ben létesült az „Orchideás Tavak 
Szabadidő Park”, amelynek első fejlesztései közé tartozott egy 1020 méter hosszú, tér-
kővel burkolt, kandeláberekkel megvilágított sétány építése. A beruházásnak köszön-
hetően a Szabadidő Park a Sándorfalváról érkező gyalogosok és kerékpárosok számára 
is könnyen megközelíthetővé vált. 
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Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület
Projekt címe: Környezetvédelmi hét a nádastói szabadidőparkban
Elnyert támogatási összeg: 1 283 686 Ft 

A projekt megvalósítási helye a 
Sándorfalva Nádastó Szabadidő 
Park, amely ideális helyszín volt 
az ötnapos környezetvédelmi 
hét megrendezésére.  A színes 
programok között szerepelt a 
helyi, illetve térségi növényvi-
lág bemutatása, közös cserjeül-
tetés, a sándorfalvi tanösvény 
bejárása, környezetvédelmi 
totó, de természetesen az aktív 
testmozgás is szerepet játszott 
a programtervben: sor került 
úszó- és horgászversenyre, va-
lamint a strandröplabdában és 
strandfociban is összemérhet-
ték tudásukat a tábor résztve-
vői. 
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Sándorfalvi Civil Szövetség
Projekt címe: A környezettudatosság erősítése Sándorfalván
Elnyert támogatási összeg: 1 186 999 Ft

A környezetvédelmi programsorozat során a lakóhelyünk környezeti értékeinek meg-
ismerését, az egészséges életmód kialakításának módjait, valamint a hulladékgazdál-
kodás módszereit ismerhette meg a számos érdeklődő, aki az eseményeken részt vett. 
Többek között szemléletformáló előadássorozat, szelektív hulladékgyűjtési vetélkedő 
és nagytakarítási akciósorozat formájában hívták fel az érdeklődők és látogatók figyel-
mét arra, hogy mit tehetnek a környezete épségéért. 

Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú S. E. 
Projekt címe: Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sportegyesület sporteszköz 
                         beszerzése
Elnyert támogatási összeg: 1 467 250 Ft

A Sándorfalvi Sportcentrum fejlesztése keretében eszközbeszerzés valósult meg, amely 
az Egyesület több mint 200 versenyzője számára jelentett nagy segítséget, hiszen napi 
rendszerességgel használják a sporteszközöket. A fejlesztés eredményeképp új, korsze-
rű, a szabványoknak megfelelő labdarúgó- és kézilabda kapuk kerültek beszerzésre, a 
hozzájuk kapcsolódó hálókkal és egyéb kiegészítőkkel. 
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SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Nkft.
Projekt címe: Sándorfalva Nádastó Szabadidő Park sportcélú és szabadidős 
                         tevékenységek, szolgáltatások fejlesztése 
Elnyert támogatási összeg: 4 292 399 Ft

A nagy népszerűségnek örvendő Nádastó 
Szabadidő Parkban egy multifunkcionális 
sportpálya építése és az ehhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés valósult meg. Kialakításra 
került egy 43x48 méteres pálya, amelyen 
strandfoci, kézilabdapálya és strandröp-
labda pálya kapott helyet, emellett egy 
nyolc fitneszgépből álló fitneszparkot ala-
kítottak ki annak érdekében, hogy a léte-
sítményt még vonzóbbá tegyék az ide lá-
togatók számára. 
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Sándorfalva Város Önkormányzat
Projekt címe: Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark infrastruktúra fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 5 954 999 Ft

Az évről évre több látogatót vonzó Szabadidőparkban, a folyamatosan növekvő igények 
kielégítésére a vízpart keleti részét is strandolásra alkalmassá tették, és a fejlesztésnek 
köszönhetően ezen a szakaszon 300 m2 térkő burkolat került elhelyezésre, valamint 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztés történt. Ennek eredményeképp a strandolók kom-
fortérzete nőtt, ezáltal a park keleti része igazodott is az előző évek látványos fejlesz-
téseihez. 
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Sándorfalva Város Önkormányzat
Projekt címe: Az egységes kisvárosi hangulat megteremtése
Elnyert támogatási összeg: 11 250 257 Ft

A projektnek köszönhetően 
a település életében közpon-
ti funkciót betöltő Pallavicini 
Kastély kertjének rekonstruk-
ciója történt meg. Az kastély-
kert állandó helyszíne külön-
böző kulturális, népművészeti 
programoknak, amelyek a be-
ruházást követően megfele-
lő színvonalon, a Kastélyhoz 
méltó környezetben kerülnek 
megrendezésre. A kastély 
épülete jelentős szerepet tölt 
be az Alföldi Kéktúra útvonal-
hoz kapcsolódóan, ezért a kör-
nyező utcákban pihenőhelyek 
kerültek kialakításra, utcabútorok, kerékpártároló biztosítja az ide érkezők kényelmét, 
valamint a térkövezés eredményeképp még barátságosabb hangulat fogadja a látoga-
tókat. 
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Folyamatban lévő projekt:

Délfa Plusz Faipari Építőipari Kft.
Projekt címe: Ablakgyártó szerszámkészlet beszerzése
Elnyert támogatási összeg: 14 987 000 Ft
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Egyeztetések:



www.delinapfeny-hacs.hu


