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Pályázati sikerek Hernádszentandráson

A  2008.  esztendőben  ismétlődően  tapasztalható  nehézségek,  és  a  kistelepüléseket  sújtó  számos 
intézkedés ellenére a koncepció, az akarat, az összefogás, és a munka újra és újra képes bizonyítani 
erejét és eredményességét.

Hernádszentandrás az utóbbi időszakban főként a turisztika,  a képzés,  valamint a közösségformáló 
rendezvények  meghonosítása  irányába  tett  lépéseket,  valósított  és  valósít  meg  folyamatosan 
színvonalas projekteket.

Az  önkormányzat sikeresen  pályázott  egy  Szabadtéri  színpad építésére,  melyhez  2.000.000  Ft 
támogatást kapott.
A  Körjegyzőség  Kirendeltségén  található  vizesblokk  felújítására 600.000  Ft-ot  fordíthat  az 
önkormányzat az Önkormányzati Minisztérium pályázatának köszönhetően.
A folyamatosan kihasznált, mára szinte nélkülözhetetlenné vált falugondnoki gépjármű cseréjére,  új  
falubusz beszerzésére mintegy 6.000.000 forintot kapott a település pályázati forrásból.
Folyamatban  van  a  bírálata  az  évek  óta  esedékessé  vált  útfelújítási  munkálatokkal  kapcsolatos 
pályázatnak,  amelyből  közel  12.000.000  forintot  fordíthatna  az  önkormányzat  három  belterületi  
útszakasz felújítására.

A  civil  szféra  is  hozzáteszi  a  saját  erejét  a  helyi  fejlesztésekhez.  Az  Összefogás 
Hernádszentandrásért  Alapítvány közel  300.000  forintot  kapott  pályázati  forrásból  a  település 
központjában található  Emlékpark befejező munkálataira,  szintén  300.000 forintot nyert  különböző 
kulturális  rendezvények  lebonyolítására,  valamint  eszközfejlesztésre  200.000  forintot  fordíthatott 
sikeres pályázatának köszönhetően.
Az alapítvány Hernádszentandráson és a térségben is  egyedülálló  programhoz kapott  támogatást  a 
Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően. A várhatóan novemberben induló „Esély a jövőért” 
- program hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő, 12 hónapon át tartó projekt, melyben 
egy  óvodapedagógus,  egy  tanító,  valamint  egy  pszichológus  tevékenykedik  majd  számos  egyedi 
módszert alkalmazva. 
Hasonló témában mintegy 246 pályázat érkezett a bírálók elé, melyből mindössze 19-et támogattak. 
Ezek  egyike  az  Összefogás  Hernádszentandrásért  Alapítvány  pályázata  –  Abaújból  egyedüli 
támogatottként -, mely 19.966 EUR (kb. 5.000.000 Ft) nyert.

Egy település vagy egy térség fejlődését nagy mértékben meghatározza, hogy a jelenlévő szereplők – 
önkormányzatok,  civil  szervezetek,  vállalkozók  –  mennyire  képesek  részt  vállalni  a  mindennapok 
feladatainak megoldásából, a források hatékony megszerzésének folyamatából.
Hernádszentandrás igyekszik megragadni a lehetőségeket, és nyitott az együttműködések irányába a 
jövőben is.
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