A felújított döbröközi Művelődési Ház ezentúl Integrált Szolgáltató és
Közösségi Térként (IKSZT-ként) szolgálja a település lakosságát

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke
alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vidékfejlesztési
intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdetett az "Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (továbbiakban IKSZT) Cím" elnyerésére.
„Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a
helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének
javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan
épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén.” 1
Döbrököz Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alaphoz IKSZT kialakítására és működtetésére. Pályázatunk sikeres volt, és
ennek eredményeként önkormányzatunk IKSZT címbirtokos lett. Ez feljogosított bennünket
a pályázat második fordulójában való részvételre, ahol részletes tervekkel lehetett pályázni a
konkrét támogatási összegre. 2010. áprilisában értesültünk a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásról szóló döntéséről, mely szerint az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
nyújtott támogatás összege az IKSZT kialakítására és működtetésére együtt 51.268.345 Ft.
Az IKSZT által nyújtott szolgáltatásokra az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház
épületében kerül sor, amelynek komplex felújítására és bővítésére nyílt lehetőség a pályázat
keretében.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
• helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont
működtetéséhez;
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• ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a
folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok
közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult
működtetése;
• közművelődési programok szervezése;
• a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;
• mozgókönyvtári ellátás biztosítása;
• közösségi internet hozzáférés biztosítása az e-Magyarország ponton (közösségi
információs hozzáférési pont);
• közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
• helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
• egészségfejlesztési programok megvalósítása;
• Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása.
Programjainkkal és szolgáltatásainkkal készséggel állunk településünk lakói számára.
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