Talpas pályázatok
2013.
Pályázati azonosító: NEA‐KK‐13‐SZ‐0670
Projekt címe: 3. Nemzetközi Fafaragó Művésztelep Komáromban
Projekt kezdete: 2013. 06. 01.
Projekt vége: 2014. 03. 30.
Kért összeg: 3 000 000
Önrész összege: 600 000
Tevékenység bemutatása:
Az egyesület hat évvel ezelőtt kezdte meg önálló életét a hagyományőrző tevékenységünkben, fő
célja, hogy a fiatalok helyi kötődése erősödjön, és tanulmányaik végezetével visszatérjenek
szülőfalujukba. A faluban faragott tárgyakat helyeztünk el, a hagyományőrzés, és a hely szépítése
érdekében. A faragványokat a 3. Nemzetközi Fafaragó Művésztelep alkotói is segítettek a
művészeknek az elkészítésben. A köztéri alkotások és a helytörténeti padok alkotják a helytörténeti
tanösvényt. Tóth Kálmán (elhunyt: 1977.) munkássága folyamán tudjuk Koppánymonostorról
mindazt, amit helyi értékként tartunk számon.

2012.
Pályázati azonosító: NEA‐KK‐12‐M‐0029
Projekt címe: működési célú pályázat
Projekt kezdése: 2012. 05. 21
Projekt vége: 2013. 03. 20.
Kért összeg: 600 000
Önrész összege: 2 077 900
Megítélt összeg: 600 000
Tevékenység bemutatása: Egyesületünk az elmúlt éves működését folytatja, működési területünk, a
célcsoportunk és rendszeres rendezvényeink változatlanok. A fafaragó tábort folytatjuk, a megmarad
faanyagból készültek a padok. Célunk, hogy a múlt hagyományainak ápolására és folytatására
figyeljünk. Fontos számunkra, hogy gyalog és kerékpárral megközelíthető legyen. Napi
tevékenységünket bérelt irodahelységben végezzük.

2011.
Pályázati azonosító: NCA‐KD‐11‐0106
Projekt cím: működési
Projekt kezdete: 2011. 06. 01
Projekt vége: 2011. 09. 30.
Kért összeg: 217 000
Önrész összege: 791 800
Megítélt összeg: 217 000
Tevékenység bemutatása: A Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület négy évvel ezelőtt alakult.
Fő feladata az ősmagyar íjász hagyományok ápolása és felkarolása. Településünkön több
rendezvénysorozat és program szervezése valósult már meg. Egyesületünk havonta többször is
találkozik, hogy megbeszélje a tevékenység programjait. Számos esélyegyenlőségünk van.

2011.
Pályázati azonosító: NCA‐NK‐11‐A‐0468
Projekt címe: Komáromi mesterségek szemináriuma
Projekt kezdete: 2011. 06. 01.
Projekt vége: 2011. 09. 30.
Kért összeg: 550 000
Önrész összege: 300 000
Megítélt összeg: 550 000
Tevékenység bemutatása: Fontos a régi, ősi mesterségek ismertetése a fiatalokkal. A
tevékenységekhez szakembereket hívunk segítségül. A szenáriumnak több célja is van pl. közelebb
hozza egymáshoz az észak‐ és dél komáromi fiatalokat. Rendezvényünknek a Komárom területén
található Mag‐ház ad otthont. Célunk a hagyományőrzés megerősítése a fiatalokban, és az
együttműködés.

2010.
Pályázati azonosító: NCA‐KD‐10‐0069
Projekt címe: Működési támogatás

Projekt kezdete: 2010. 06. 01.
Projekt vége: 2011. 05. 31.
Kért összeg: 572 000
Önrész összege: 1 000 000
Megítélt összeg: 572 000
Tevékenység bemutatása: Az egyesület négy évvel ezelőtt alakult. A hagyományőrző
tevékenységünket öt éve kezdtük el. Működési területünk, célcsoportunk és programjaink
változatlanok. Az általunk elért eredmények és azok pénzügyi erőssége még nem engedi meg a
nagyobb pályázatokon való indulást. Reméljük, hogy a mecénás támogatást ebben az évben is sikerül
elnyernünk.

2010.
Pályázati azonosító: NCA‐NK‐10‐C‐0737
Projekt címe: Duna‐menti hagyományőrző együttműködés
Projekt kezdete: 2010. 06. 01.
Projekt vége: 2011. 05. 31.
Kért összeg: 270 000
Önrész összege: 0
Megítélt összeg: 270 000
Tevékenység bemutatása: Az egyesület négy éve alakult.
Az előadássorozatnak a Mag‐ház ad otthont. A támogatási időszakban egy nagyobb rendezvényünk
volt, mely közel 3000 látogatót vonzott. A rendezvényt hálózati munka, szakmai tanulmányút, és
tapasztalatcsere jellemzi.

2009.
Pályázati azonosító: NCA‐KD‐09‐0031
Projekt címe: működési támogatás
Projekt kezdete: 2009. 06. 01.
Projekt vége: 2010. 05. 31.
Kért összeg: 420 000

Önrész összege: 45 000
Megítélt összeg: 420 000
Tevékenység bemutatása: Az egyesület két éve alakult. A hagyományőrzést négy éve kezdtük el. Az
első önálló megmozdulásunk a Komáromi Napok keretein belül valósulhatott meg. Napi
tevékenységünket és az egyesület adminisztrációját a Mag‐házban végezzük. Az év végén már
önállóan is indulhattunk a városi pályázaton.

2009.
Pályázati azonosító: NCA‐NK‐09‐C‐ 0002
Projekt címe: Katpán oroszlánjának köztéri szoborként való megjelenítése
Projekt kezdete: 2009. 06. 01.
Projekt vége: 2010. 05. 31.
Kért összeg: 700 000
Önrész összege: 98 950
Megítélt összeg: 700 000
Tevékenység bemutatása: A pályázatunkban meghatározottak szerint sikerült megvalósítanunk a
tervezett programot. A szakmai program részletes leírásánál részleteztük az emlékmű készítésének,
és felállításának folyamatát.

