SAJTÓKÖZLEMÉNY

Projekt tárgya: Közösségi park fejlesztése Bihardancsházán
Projektazonosító: 1939065603
LEADER pályázat, VP6-19.2.1.-11-3-17
Kedvezményezett: Bihardancsháza Község Önkormányzata
95 % arányú támogatás összege: 4 955 115 Ft
A projekt teljes költsége összege: 5 264 170 Ft
A projekt célja: Bihardancsháza község fontos hangsúlyt fektet a lakosság számára
megrendezésre kerülő kulturális, sport és közösségi események, találkozási alkalmak minél
szélesebb körű biztosítására. A közösségi park, mint a település legfontosabb közösségi tereként
minden évben több rendezvény számára ad helyszínt. A szabadtéri rendezvények számára a
Bihardancsháza, Kossuth utca 187 hrsz. alatt található közösségi park biztosít állandó helyszínt.
1/1 tulajdoni résszel Bihardancsháza Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonos. Az
elvándorlási és elöregedési mutató az évek során folyamatosan nő, így az önkormányzat egyik
legfontosabb feladata a lakosság megtartása, az életminőség javításával, település vonzóbbá
tételével, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával
és fejlesztésével próbál elérni.
A projekt összefoglalója:
A pályázat készítése során feltárt szükségletek ráirányították a figyelmet arra, hogy a község
népességmegtartó erejének megőrzésében jelentős szereppel bíró helyi közösségek nem
rendelkeznek a hosszútávon fenntartható működés feltételrendszerének minden elemével. A
helyi közösségben rejlő potenciál gyengülésének okai többek között a helyi közösségi
találkozóhelyek infrastrukturális hiányosságaiban, az elavult és hiányos eszközparkban, a
programok centralizálatlanságában, bizonyos célcsoportok, de különösen az ifjúság elérésének
nehézségeiben keresendők. Meggyőződésünk, hogy a helyi kulturális és közösségi élet
fejlesztése, a helyi közösségek megerősödése által Bihardancsháza népességmegtartó
képessége javítható, fenntartható fejlődése biztosítható. A helyi közösség jövőképében egy, a
népességfogyást megállítani képes település szerepel, amelyben erősek a helyi közösségek, és
magas szintű a község használóinak településük iránti elkötelezettsége. Az ehhez vezető utat,
és a fent leírt szükségletek orvoslását a közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekkel,
eszközbeszerzésekkel, a közösségi és kulturális terekhez történő egyenlő esélyű és biztonságos
hozzáférés javításával, helyi értékekre, közösségi igényekre és a helyi értékek védelmére épülő
közösségi és kulturális programokkal látjuk megvalósíthatónak. A pályázat keretében
megvalósul a tekepálya, filagória és lelátó felújítása. Beszerzésre kerül 1 db 6,00×6,00 m
alapterületű mobil színpad, 1 db lengő gyalogút, 1 db lengőhinta, MIDI mozgássérült
hintaülőkével.

