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Az Arrabona EGTC vállalkozási tevékenységei közt 

megtalálható a pályázatírás, projekt- és pénzügyi 

menedzsment, továbbá a grafikai és PR munkák 

elvégzése.

Eredményességünket mi sem bizonyítja jobban, 

mint a többéves pályázati múlttal rendelkező szak-

értői munkatársaink felkészültsége és tapasztalata.

Sikeresek akkor leszünk, ha a közösen megfogalma-

zott célokat elérjük.

Tudjuk, hogy míg nekünk egy-egy pályázatírás, vagy 

projektmenedzsment egy-egy munkát, kihívást je-

lent, addig az a Partnereink részére az üzleti céljaik, ál-

maik megvalósítását jelentik. Éppen ezért számunkra 

minden egyes projekt egyedi és egyformán értékes.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy mind a hazai, 

mind pedig az uniós pályázati felhívások mára olyan 

speciális követelményeket támasztanak, melyekkel 

a pályázó önállóan nem képes megbirkózni. Segít-

ség nélkül, olykor magának a forrásnak felkutatása 

is nehézséget okozhat.

Éppen ezért cégünk szolgáltatásai hasznos segítője 

lehet ennek a specializálódott és bonyolult rend-

szerben történő eligazodásnak, hiszen mindenna-

pi munkánk a pályázatok részletes ismerete és az 

egyes pályázati forrásokhoz kapcsolódó szabály-

rendszerekben való eligazodás.

Az őszinte bizalom elengedhetetlen, ezért minden 

egyes pályázathoz, projekthez kapcsolódóan egy 

úgynevezett jogosultsági előminősítést végzünk (jo-

gosult-e a Partnerünk a pályázat benyújtására, a pá-

lyázaton való indulásra). Ezzel biztosítjuk azt, hogy a 

kiíró által meghatározott jogosultsági kritériumoknak 

a Pályázó maradéktalanul megfeleljen.

MI AZ AZ EGTC?
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Cultacross

Vezetőpartner:

Partnerek: 

Támogatás összege:

A projekt futamideje:

Győr és Dunaszerdahely kulturális együttműködésének erősítése

Arrabona EGTC

Dunaszerdahely városa  és Győr MJV Önkormányzata

925 491,62 €

2018. 01. 01. – 2019. 04. 30. 

INTERREG V-A SKHU  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

A projekt előkészítését követően szervezetünk on-

line turisztikai platformot fejleszt és határon átnyúló 

kulturális rendezvényeket szervez, projekt partnerei 

munkánk eredményeként a mobil faházakkal és vízi 

színpaddal gazdagodnak. A megvalósítás alatt a me-

nedzsment tevékenységeket szintén szervezetünk 

látja el.

További információ: www.cultacross.arrabona.eu
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Szervezetünk a projekt során a pályázatírás és a me-

nedzsment feladatokon túl a szakmai megvalósításban 

is részt vesz, melynek eredményeképpen a résztve-

vőknek lehetőségük van a városüzemeltetéssel kap-

csolatos tapasztalatok megosztására, jó gyakorlatok 

bemutatására, illetve módjukban áll bekapcsolódni 

a települések közötti innovatív „mentorálási” szolgál-

tatásba. Ennek eredményeképpen a városüzemelte-

tő cégekkel alkalmuk nyílik hatékonyan kooperálni.  

További információ: www.builcogreen.arrabona.eu

INTERREG V-A SKHU  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Builcogreen

Vezetőpartner:

Támogatás összege:

A projekt futamideje:

Speciális településüzemeltetési feladatok támogatása és jó gyakorlatok  
megosztása az Arrabona EGTC tagtelepülései között

Arrabona EGTC

259 704,35 €

2017. 10. 01. – 2019. 05. 31. 

CLLD

Támogatás összege:

A támogatás célja:

A projekt futamideje:

Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

80 578 000 Ft

Kulturális és közösségi fejlesztések kezdeményezése Győr városában

2017. 09. 01. – 2021. 05. 31.
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Az Arrabona EGTC a Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stra-

tégia (HKFS) tervezését, megvalósításának koordinálását, 

valamint az operatív CLLD munkaszervezeti feladatokat látja 

el konzultációs tevékenységek, fórumok, tájékoztatók szer-

vezésével, lebonyolításával, valamint a HKFS cselekvési ter-

vében meghatározott négy beavatkozási terület vonatkozá-

sában kiírásra kerülő pályázati felhívások megjelentetésével.

További információ: www.clld.arrabona.eu

CLLD

Támogatás összege:

A támogatás célja:

A projekt futamideje:

Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

80 578 000 Ft

Kulturális és közösségi fejlesztések kezdeményezése Győr városában

2017. 09. 01. – 2021. 05. 31.

TOP-7.1.1.-16-2016 KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK  
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS A 
VÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ
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A helyi pályázati felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek

KI LAKIK A VÁROSBAN?   
ÉLŐ EMLÉKEZET – ÉLŐ KÖZÖSSÉGEK – ÉLŐ VÁROS

A felhívás célja a helyi értékek, hagyományok megjelenítésén, tudatosításán, népszerűsítésén keresztül a 
közös városi és városrészi identitás erősítése. 

-  Város(rész)i kulturális örökségre építő rendezvények, 

programok, fesztiválok, közösségi akciók szervezése.

- Győr helytörténetét, kulturális sajátosságokat, városi 

legendákat feldolgozó programok, kiállítások, pro-

dukciók szervezése.

- Győr város szakrális helyeinek vonatkozásában ren-

dezvények, programok, közösségi akciók szervezése.

- Városi, városrészi kulturális, helytörténeti túraútvona-

lak kidolgozása, fejlesztése, túrák szervezése.
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- Amatőr művészeti csoportok, alkotók színpadi és 

köztéri fellépéseinek érdekében rendezvények, 

programok, közösségi akciók szervezése, kulturális  

menedzsment szolgáltatás nyújtása.

-  Művészeti műhelyek működésének támogatása érde-

kében művészeti műhelyfoglalkozások, alkotóműhe-

lyek, klubfoglalkozások tartása.

-  Tehetséggondozást, pályaorientációt támogató szolgál-

tatások kialakítása érdekében klubfoglalkozások, szak-

körök tartása, szolgáltatásnyújtás.

-  Kreatív találkozási fórumok szervezése egymás megis-

merése céljából.

MUTASD MEG MAGAD! - KÖZÖSSÉGI  
RÉSZVÉTELT ÉS BEFOGADÁST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

A felhívás célja a lakosság közösségi aktivitásának erősítése a városi és városrészi közösségi  
kezdeményezések támogatásán keresztül.

A helyi pályázati felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek
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A helyi pályázati felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:

TERET A KÖZÖSSÉGNEK! -   
KÖZÖSSÉGI TEREK FELÚJÍTÁSA

A felhívás célja közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

-  Közösségek befogadó tereinek, csoportok, egyesüle-

tek működését támogató kulturális-közösségi funkci-

ójú, értékteremtő innovatív terek fejlesztése, felújítása.

- „Harmadik tér” funkciók kialakítása a közművelődé-

si és egyéb közösségi terekben. Az olvasótermek 

közösségi találkozóhellyé alakítása, közművelődési 

terek igény alapú átszervezése, co-working iroda és 

bemutatkozást segítő kiállítótér kialakítása.

- Többfunkciós vízparti közösségi terek kialakítása, fej-

lesztése, közösségi hasznosítása.

toth.gyula
Öntapadó jegyzet
Kettőspont felesleges
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A helyi pályázati felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek

SOKSZÍNŰ KÖZÖSSÉGEK - SZINERGIAGENERÁLÓ 
KÖZÖS KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

A felhívás célja a közösségi tudások közötti szinergiák érvényre juttatása a közösségek közti 
együttműködéseken keresztül.

- Önszerveződést, közösségi aktivitást támogató tevé-

kenységek.

- Közösségek működését, szervezettségét támogató 

szolgáltatások.

- Üresen álló helyiségek átmeneti, projekt alapú multi-

kulturális hasznosítása.

- Mozgáskultúra: a sport- és művészeti, kulturális szer-

vezetek cross-over típusú együttműködésén alapuló 

programok kialakítása.
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A 1-es számú főúttal párhuzamosan 

futó Pesti út hozzájárul az ipari park felől 

a város felé áramló forgalom levezeté-

séhez, alternatív lehetőséget biztosítva 

a haladásra. Mindemellett biztosítja a 

fejlesztéssel érintett útszakasz mentén 

elhelyezkedő gazdasági vállalkozások 

számára a zökkenőmentes összeköt-

tetést az 1-es számú főúttal. A pályá-

zatírással járó feladatokat szervezetünk 

látta el.

TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001 – MUNKAERŐ  
MOBILITÁS TÁMOGATÁSA GYŐRBEN (PESTI ÚT)

Kedvezményezett neve: 

A támogatás összege: 

A projekt futamideje:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

198 110 279 Ft

2018. 04. 16. – 2019. 03. 31.
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A projekt célja a település valamennyi egészségügyi 

alapellátásának (két felnőtt háziorvosi praxis, egy fog-

orvosi praxis, egy gyermekorvosi praxis, ami az isko-

la-egészségügyi ellátásnak is helyet biztosít, és a két 

védőnő által végzett védőnői szolgálat) egy új épületbe, 

egy nettó 400 m2-es egészségházba történő integrálá-

sa, melynek eredményeképpen megvalósul az egész-

ségügyi alapellátáshoz való hozzáférés minőségének 

javítása oly módon, hogy az új épület megfelel a kor 

színvonalának, figyelembe véve a település adottságait 

és igényeit. Ezen szempontok kiemelt figyelmet kaptak  

a pályázat előkészítési, benyújtási fázisában.

TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00003 -  
EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE GYŐRÚJBARÁTON

Kedvezményezett neve: 

A támogatás összege: 

A projekt futamideje:

Győrújbarát Község Önkormányzata

80 000 000 Ft

2017. 02. 01. - 2018. 12. 31.
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A projekt átfogó célja Győr Megyei Jogú Város köz-

igazgatási területén kijelölt 11 célterületen a helyi 

közösségek identitásának, kohéziójának Győr vá-

rosához, illetve az adott városrészhez való kötő-

désének erősítése, a közösségi élet fellendítése, 

minőségi javítása, a közösségi szerepvállalás moti-

válása, valamint a népességmegtartó erejének nö-

velése. A pályázathoz kapcsolódó „szoft” elemek 

kidolgozása és a pályázati kiírással való összehan-

golása szervezetünk kivitelezésében történt meg.

TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 A HELYI IDENTITÁS 
ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE GYŐR VÁROSÁBAN

Kedvezményezett neve: 

Konzorciumi partner:

A támogatás összege: 

A projekt futamideje:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

540 000 000 Ft

2018. 12. 01. – 2022. 11. 30.
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A vidékfejlesztési pályázatok keretein 

belül az alábbi települések számára fo-

galmaztunk meg fejlesztéseket a pro-

jektek elkészítésével, benyújtásával. 

Mórichida, Gyarmat, Markotabödöge, 

Cakóháza, Kunsziget, Bakonyszentlász-

ló, Bágyogszovát, Bodonhely, Bakony-

gyirót. 

A fejlesztések összértéke elérte a 215 

355 242 Ft-ot, jellemzően 90%-os támo-

gatási intenzitás mellett.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 ÚTKARBANTARTÁSHOZ  
SZÜKSÉGES GÉPEK BESZERZÉSE, KÜLTERÜLETI  
UTAK FELÚJÍTÁSA  KISTELEPÜLÉSEK RÉSZÉRE
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Mindkét pályázó szervezet esetében a közétkezteté-

si szolgáltatást ellátó közkonyhák leromlott állapota 

illetve a használt eszközök elavultsága indokolta a 

pályázatok benyújtását. A pályázat adta lehetőség-

gel élve a fejlesztés eredményeképpen a minden-

napi használatban lévő konyhai eszközök és gépek 

cserére, illetve beszerzésre kerülnek, így a konyha 

jelenlegi feladatait korszerűbben, magasabb színvo-

nalon tudja végezni, ami nagyban hozzájárul majd a 

közkonyha kapacitásának növekedéséhez.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - KÖZÉTKEZTETÉS FEJLESZTÉSE 
DUNASZIGETEN ÉS BAKONYSZENTLÁSZLÓN

Kedvezményezett neve: 

A támogatás összege: 

A projekt futamideje:

Dunasziget Községi Önkormányzat és Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

14 531 446 Ft és 14 794 777 Ft

2018. 09. 25. – 2019. 09. 30.
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Szervezetünk elkötelezett a környezettudatos 

települési környezet kialakítása és támogatása 

kapcsán, ennek eredményeképpen tagtelepülé-

seink számos pályázatot nyújtottak be és nyertek 

el. A megvalósítás során is támaszkodhattak szer-

vezetünkre, így a pályázat elkészítését követően 

a menedzsmenti feladatokat is az Arrabona EGTC 

látta el. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által  

kezelt források igénybevételére három településsel 

dolgoztunk együtt, az elnyert vissza nem terítendő 

támogatás összege összesen 7 566 000 Ft volt.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS SZELEKTÍV  
HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI 
SZEMLÉLETFORMÁLÁS – „SZELEKTÁLOK” PÁLYÁZATOK

- Abda Község Önkormányzata

- Dunakiliti Község Önkormányzata

- Kunsziget Község Önkormányzata
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Szervezetünk az elmúlt évek során kistelepüléseket tá-

mogatva számos sikeres pályázatot nyújtott be és va-

lósított meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

program kiírásaihoz kapcsolódóan. Nyertes pályázatok 

esetén a beruházások összértéke térségi szinten meg-

haladja a 600 millió Ft-ot. 

Az operatív program keretén belül a következő telepü-

lések számára készítettünk el projekt dokumentációt, 

beleértve a  kapcsolódó szakértői feladatok biztosítását 

és teljesítését is.

Belterületi csapadékvíz elvezetési problémáinak 

megoldása a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívás alapján:

- Rábapatona Község Önkormányzata

- Abda Község Önkormányzata

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM (TOP)



17

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM (TOP)

Óvodák és bölcsődék kialakítása és felújítása a 

TOP-1.4.1-15 pályázati felhívás keretében:

- Kunsziget Község Önkormányzata

- Veszprémvarsány Község Önkormányzata

- Bakonyszentlászló Község Önkormányzata

- Pér Község Önkormányzata

- Győrzámoly Község Önkormányzata

- Mecsér Község Önkormányzata

Egészségügyi alapellátás fejlesztése a  

TOP-4.1.1-15 pályázati felhívás alapján:

- Dunakiliti Község Önkormányzata

- Győrzámoly Község Önkormányzata

- Rábapatona Község Önkormányzata

- Abda Község Önkormányzata

- Mecsér Község Önkormányzata

- Győrújbarát Község Önkormányzata
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TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM (TOP)

Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-1.1.3-15 pályázati 

felhívás alapján:

- Nagyszentjános Község Önkormányzata

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsíté-

se a TOP-3.2.1-15 alapján:

- Kunsziget Község Önkormányzata

Szociális alapinfrastruktúra fejlesztése a TOP-4.2.1-

15 pályázati felhívás alapján

- Abda Község  

  Önkormányzata
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Jelen pályázat elkészítésével és benyújtásával tagtelepülé-
sünk régi fejlesztési terveit sikerült teljesíteni. A községben új 
kerékpárforgalmi létesítmények − kerékpáros úthálózat és pi-
henőhelyek – kerültek kialakításra. A beruházás eredménye-
ként előtérbe kerül a fenntartható közlekedési módok egyik 
legnépszerűbb és a lakosság számára legkönnyebben elér-
hető fajtája, a kerékpáros közlekedés.

TOP 3.1.1-15-GM1-2016-00012 - FENNTARTHATÓ 
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PÉR KÖZSÉGBEN

Kedvezményezett neve: 

A támogatás összege: 

A projekt futamideje:

Pér Község Önkormányzata

160 000 000 Ft

2017. 06. 01. –  2018. 11. 30.
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Szervezetünk többéves tapasztalattal rendelkezik 

a TAO támogatások igénybevételében és felhasz-

nálásukhoz kapcsolódó pályázatok elkészítésében.  

A kiemelt sportágakban, úgy mint kosárlabda, fut-

ball, kézilabda, vízilabda számos egyesület munkáját 

segítettük, többek között: Győri Vízisport Egyesület, 

Mezőörs Községi Sportegyesület, Koroncó Községi 

Sportegyesület, Győrság Községi Sportegyesület.

TÁRSASÁGI ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ 
TÁMOGATÁSOK KEZELÉSE
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A pályázattal megvalósult kerékpá-

rút Győr városrészeit Győrszentiván 

kertvárossal összekapcsolja, bizto-

sítva ezzel a városrészek fenntart-

ható, környezetbarát kerékpáros  

hivatásforgalmi, illetve turisztikai 

célú közlekedési lehetőségét. Szer-

vezetünk a pályázat során a gördü-

lékeny projektmenedzsment tevé-

kenységért volt felelős.

KÖZOP -3.5.0-09-GYŐRSZENTIVÁN KERTVÁROS 
ÉS GÖNYŰ, DÓZSAMAJORI BEKÖTŐ ÚT KÖZÖTTI  
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS, I-II. ÜTEM

Kedvezményezett neve: 

A támogatás összege: 

A projekt futamideje:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

179 932 000 Ft.

2015. 01. 01. – 2016. 09. 30.
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A projekt fő célja, hogy a Győri kistérségben élő 

kisgyermekes szülők és idős családtaggal bíró 

dolgozók számára olyan szolgáltatásokat kí-

náljunk, amellyel segítjük a család és a munka 

összehangolását, a munkahelyi és magánéleti 

kötelezettségek összeegyeztetésének meg-

könnyítését, annak érdekében, hogy hozzájá-

ruljunk a munkahelyek megtartásához és a fog-

lalkoztatás biztonságához.  A pályázat során a 

projektmenedzsmenti feladatokat az Arrabona 

EGTC szervezete látta el.

TÁMOP – 2.4.5-12/3 A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET 
ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ INNOVATÍV 
KEZDEMÉNYEZÉSEK A GYŐRI KISTÉRSÉGBEN

A támogatás összege: 

Kedvezményezett neve: 

43 791 000 Ft

Győri Többcélú Kistérségi Társulás
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Összeségében 44 szervezethez nettó 543 millió Ft 

összegben érkezett támogatás munkánk eredmé-

nyeképpen. 

Partnereink voltak: 

- Települési önkormányzatok

- Civil egyesületek

- Önkéntes tűzoltók 

- Polgárőrségek

- Sportegyesületek.

FALUBUSZ ÉS KÖZÖSSÉGI 
GÉPJÁRMŰVEK BESZERZÉSE



Székhely:  H-9021 Győr, Városház tér 1.

Iroda:  H-9024 Győr, Baross Gábor u. 43.

Telefon:  06 96/515-630

Email: info@arrabona.eu

Web:  www.arrabona.eu

Fb:   https://www.facebook.com/Arrabona-EGTC

ELÉRHETŐSÉGEINK: 




