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Diósgyőri Horizont
Miskolc nyugati városrészében a CLLD-program meg-

valósítására létrehozott Diósgyőri Horizont elnevezésű 

közösségben kulturális, turisztikai, oktatási és gazda-

sági szempontból egyaránt kulcsfontosságú intéz-

mények vesznek részt. A városrészre kidolgozott Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) a közösségi élet-

nek olyan szerteágazó együttesét kívánja támogatni, 

amely serkenti a helyi gazdaságot és a lokális termékek 

piacra jutását, az iparterület egykori vasas-bányász 

hagyományainak megőrzését, a szabadidő, a sport, az 

egészségmegőrzést és egészségfejlesztést. A közös-

ségi elképzelések megvalósítását elősegítő programban 

megfogalmazott jövőkép az, hogy Diósgyőr biztonságos, 

élhető és vonzó, hagyományokat ápoló és teremtő 

városrész maradjon, ahol erős a helyi kötődés és csök-

ken, vagy visszájára fordítható az elvándorlás. Az akció-

területre kidolgozott program ennek megfelelően szem 

előtt tartja Miskolc Integrált Településfejlesztési Straté-

giáját (ITS), a város Smart City és Green City koncepcióját, 

valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Háttér
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében indított kezdeményezés 

neve az angol Community Led Local Development (CLLD) kifejezésből ered, amely jól 

tükrözi, hogy a projekt nem működhet a helyi közösségek önszervező, kezdeményező 

és proaktív ereje nélkül. A CLLD-nek köszönhetően a különféle egyesületek, illetve cso-

portosulások megfogalmazhatják elképzeléseiket és stratégiáikat, amelyek mentén 

meg kívánják valósítani egy-egy kulcsfontosságú városrész, vagy terület fejlesztését. 

A projekt befejezésének tervezett időpontja 2021. május 31., vagyis a program még 

félidejénél tart a források lehívása és a pályázatok megvalósítása terén. A CLLD-pro-

jekt stratégiai eleme, hogy a helyi és kulturális közösségi terek fejlesztése minél több 

városi szereplő közreműködésével valósuljon meg.  A város infrastruktúrájának, gazda-

ságának, turizmusának, sportéletének fejlesztése mellett a Miskolc lüktetését adó civil 

szervezetek támogatása sem maradhat el.

Félidőben a CLLD
Miskolcon még jelenleg is zajlik a CLLD-program. Az Avasi és a Diósgyőri Horizonton 

összesen 23 felhívás jelent meg a civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok 

és az önkormányzat számára, amelyekre összesen 68 db helyi támogatási kérelem 

érkezett be. Ebből az Avasi Horizonton 11 felhívást tettünk közzé, amelyekre 42 db helyi 

támogatási kérelmet nyújtottak be a pályázók. A Diósgyőri Horizonton pedig 12 felhí-

vásra összesen 26 db helyi támogatási kérelem érkezett.
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A CLLD-program előnyei
• Teret enged az alulról jövő kezdeményezéseknek, ezáltal eredményesen tud a valós 

helyi szükségletekre reagálni és a meglévő helyi erőforrásokra építkezni

• Erősíti az együttműködést a helyi közszféra, a gazdasági, egyházi és civil 

szervezetek között;

• A helyi lakosság közvetlen bevonásával nagymértékben javítja a helyi 

közösség összetartozását, a helyi identitást és végső soron az adott település 

népességmegtartó erejét

• segít megalkotni az adott városrészre és közösségre jellemző „egyedi DNS-t”

A CLLD-program céljai
A fejlesztési stratégiában az alábbi specifikus célok kerültek meghatározásra.

• szépkorúak közösségi életének fejlesztése

• közösségi infrastruktúra-fejlesztés

• közösségi együttműködés és szervezetek fejlesztése

• zöldfelület fejlesztés és az energiatudatos gazdálkodás előmozdítása

• a helyi közösségek tájékoztatásának erősítése

• a város kulturális értékeinek fejlesztése

A projektek végrehajtására legfeljebb 20-24 hónapjuk (felhívásonként eltérő lehet) 

van a pályázóknak.  A támogatás során nem elszámolható tételeket a jelentkezőknek 

önerőből kell finanszírozniuk. Támogatási kérelmeket kizárólag a miskolci 

önkormányzat, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, 

miskolci székhellyel vagy telephellyel rendelkező közalapítványok, civil szervezetek és 

nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be.

Közösségi fejlesztések
A Közösség Által Irányított Fejlesztésekkel szemben elvárás, hogy a Diósgyőri Horizont 

minden projektjének hozzá kell járulnia valamely érintett városi célcsoport aktivitásá-

hoz, lehetőségeinek és jövőképének alakításához, függetlenül az adott projekt jelle-

gétől, esetleg speciális fókuszától. A pályázat útján beérkező projekttervek kiválasz-

tása során ezért vezérelv, hogy az adott elképzelés a lehető legjobban illeszkedjen a 

Diósgyőri Horizont célrendszerébe. Ugyancsak fontos kritérium, hogy a megvalósítani 

kívánt akció a lehető legtöbb embert érje el és a legtöbb lakó javát szolgálja. Az elbírá-

lásnál azt is figyelembe kell venni, hogy az adott projekt mennyire felel meg a fejlesztési 

stratégiában megfogalmazott fenntarthatósági elveknek.

A Diósgyőri Horizonthoz kapcsolódó fejlesztések, elképzelések és programok meg-

valósítására 400.000.000.- Ft keretösszeg áll rendelkezésre, vissza nem térítendő 

támogatás formájában.
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A CLLD-program kommunikációja
A források minél hatékonyabb lehívása és a lakosság megfelelő tájékoztatása érdeké-

ben a HACS koordinátorai mindkét horizont híreivel, felhívásaival kapcsolatban folyama-

tos sajtókommunikációt valósítanak meg helyi médiumok felületein. Erre vonatkozóan 

már a program elején megszületett a szükséges, szakmai kritériumoknak is megfelelő 

kommunikációs terv. A lakosság folyamatos tájékoztatása is az előre meghatározott 

kommunikációs stratégia mentén zajlik. A két horizonttal kapcsolatban eddig 13 saj-

tóközleményt adott ki a város vezetése, emellett a Miskolci Naplóban, valamint a Rádió 

M adón fizetett hirdetési kampányok kerültek megvalósításra. A lakosság széleskörű 

tájékoztatásához pedig mindkét horizonton egy-egy lakossági fórum és egy-egy saj-

tónyilvános esemény megszervezésével járultunk hozzá. A projektek kommunikációja 

az www.avasclld.hu és www.diosgyorclld.hu weboldalakon folyamatos csak úgy, mint a 

projektek közösségi média felületein.

Közösségi sport és szabadidős centrum 
fejlesztése – FACTORY ARÉNA
A sport-, illetve szabadidős tevékenységek gyakorlására alkalmas létesítmények 

kiemelt szerepet játszanak a helyi közösségek életében, hiszen lehetőséget biztosí-

tanak az egészségtudatos életmódra való áttérése, valamint a közösségi kapcsolatok 

erősítésére. A fejlesztés keretében elsődleges cél egy olyan közösségi sport- és sza-

badidős centrum létrehozása, amely erősíti a fiatalabb korosztályokból álló közössé-

geket, egyben népszerűsíti körükben az egészséges életmódot. A Factory Aréna néven 

működő létesítményben kialakításra kerül egy olyan szabadidős centrum, amely a 

megfelelő infrastrukturális eszközökkel felszerelve lehetőséget biztosít a fiatalok 

sportolásához, szabadidejük aktív eltöltéséhez, nem utolsósorban pedig teret ad az 

extrém sportoknak és a közösségi szerveződés számos más formájának. A fejlesztés 

115 millió forintos európai uniós támogatásból valósul meg. 

A Diósgyőri Horizont pályázati felhívásai
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A közösségi gazdaság, a helyi termékek, 
hagyományok támogatása
Miskolcon a mezőgazdasági termelés sok ember számára jelent megélhetést vagy 

jövedelem kiegészítést. A helyi termékpiacok a szociális farmok és őstermelők árui-

nak értékesítési tereiként szolgálhatnak és közvetve járulhatnak hozzá a Diósgyőri 

Horizont ellátásának színvonal emeléséhez, de akár a helyi kötődés erősítését is 

szolgálhatják. A kezdeményezés célja, hogy olyan infrastrukturális beruházások 

valósuljanak meg, amelyek elősegítik a lokálisan előállított mezőgazdasági termékek 

helyi piacokon történő megjelenését. A pályázat továbbá a szociális farmok és a helyi 

értékesítési lehetőségek hagyományos és online infrastruktúrájának létrehozását, 

fejlesztését is támogatja. Az összességében 21 millió forint forrásalapot kínáló felhívás 

európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Közösségi kertek, zöldfelületek,  
tanösvények kialakítása
A közösségi kertek kiemelt lehetőséget jelentenek a lakótelepeken, illetve nagyobb tár-

sasházban élők számára, hogy saját igényeiket ellenőrzött, saját maguk által megtermelt 

zöldségekkel és gyümölcsökkel elégítsék ki. Mindamellett szükség van a zöldterületek 

felületének növelésére, illetve azok minőségének javítására. Ennek köszönhetően a helyi 

közösségek ideálisabb lakókörnyezetet teremthetnek maguknak, de a zöldfelületek hozzá-

járulhatnak a városi hőszigetek csökkentéséhez, illetve a légszennyezés mérsékléséhez is. 

A meglévő zöldfelületek továbbfejlesztésével olyan tanösvények kerülhetnek kialakításra, 

amelyeken a fiatalabb korosztályok gazdagíthatják élményeiket és ismereteiket. A zöldfe-

lületek fejlesztését célzó, összességében 9 millió forint forrásalapot kínáló felhívás európai 

uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A közösséget erősítő médiatartalmak fejlesztése
A Diósgyőri Horizonton kiemelten fontos a helyi közösségi kommunikáció fejlesztése. 

Ennek oka, hogy a civil szervezetek, az önkormányzati szereplők és a lakosok több-

féle csatornát használnak a kommunikációra. A támogatás célja ezért az, hogy olyan 

új felületek jöjjenek létre széles rétegek bevonásával, amelyek egyrészt elősegítik a 

helyi értékek bemutatását, másrészt hozzájárulnak a helyi értékek bemutatásához.  

A kezdeményezés többek között támogatja a Miskolci Filmklub létrehozását, de a pályá-

zók a helyi értékeket bemutató médiatár kialakítására és digitális tartalmak előállítására 

is igényelhetnek támogatást. Az összességében 19,2 millió forint forrásalapot kínáló 

felhívás európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az egész életen át tartó tanulás támogatása
Az elmúlt időszakban bekövetkezett demográfiai változások hatására jelentősen 

megnőtt az aktív idősek száma a Diósgyőri Horizonton. Nemcsak a közösség életkori 

összetételében, hanem a szépkorúak igényeiben is jelentős változás tapasztalható, 

ezért folyamatosan nő az igény a formális és informális tanulási lehetőségek iránt. 

A beavatkozás célja az aktív idősek egész életen át tartó tanulásának támogatása, 

valamint az idősek biztonságos életvitelének megerősítése és a képzési lehetőségek 

bővítése, valamint a generációk közötti tapasztalatok átadása. Az összességében 30 

millió forint forrásalapot kínáló felhívás európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 

program keretében valósul meg.
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A helyi hagyományokat éltető szervezetek 
tevékenységének támogatása
A Diósgyőri Horizonton kiemelkedő természeti értékek találhatók és itt tevékenykedő 

szervezetek fontos kapcsolatot biztosítanak a generációk között ismeretátadásra 

és közösségi élmények szerzésére. A természeti kincsek megóvásában kulcsfontos-

ságú szerep hárul a helyi közösségekre, ezért a felhívás elsődleges célja a természeti 

és ökológiai értékhelyek védelme, illetve szélesebb körben történő megismerte-

tése. Éppen ezért nagy szükség van azon szervezetek támogatására, amelyek ezen 

célkitűzések megvalósítását szolgálják. Mindamellett a népművészeti és kézműves 

tevékenységek is jól kapcsolódnak a helyi turisztikai helyszínekhez és attrakciókhoz, 

ezért a felhívás ilyen célú pályázatokat is támogat. Az összességében 15 millió forint 

forrásalapot kínáló felhívás európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program 

keretében valósul meg.

A tematikus városrészi játszóparkok létrehozása
Diósgyőrben számos kisgyermekes család él, ezért a terület fejlesztésének fontos 

eleme, hogy olyan tematikus játszóparkok jöjjenek létre, amelyek színvonalas és 

biztonságos lehetőséget kínálnak a családok és a gyermekek számára a szabadidő 

eltöltésére. A felhívás támogatja a városrészhez kapcsolódó tematikus játszópar-

kok létrehozását. A fejlesztések egy része kapcsolódik a helyi turisztikai attrakciók-

hoz, ennek köszönhetően nemcsak az ottlakó, hanem az odalátogató kisgyermekes 

szülők, családok kikapcsolódását is elősegítheti. A tematikus városrészi játszóte-

rek létrehozása hozzájárulhat a diósgyőriek identitásának erősítéséhez, emellett 

segítheti a helyi hagyományok tovább élését, valamint a történelmi ismeretek 

elsajátítását. A fejlesztés összesen 27 millió forintos forrásalappal, európai uniós 

támogatással valósul meg a Széchenyi 2020 program keretében.
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Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Személyes ügyfélszolgálat:
Ügyfélfogadás helyszíne: MMJV Polgármesteri Hivatala

Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

E-mail: info.avas-clld@miskolc.hu

Nyitvatartás:
Hétfő: 12:30-16:30

Szerda: 8:00-12:00

Péntek: 8:00-12:00

Telefonos ügyfélszolgálat:
Hétfőtől péntekig 9:00-tól 15:00-ig időpontban a 

megadott telefonszámon.

Telefonszám: + 36 70 881 2337

Felelős Kiadó:
Diósgyőri Horizont Helyi  

Közösség Helyi  

Akciócsoport munkaszervezete




