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A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek teljes 
mértékben hozzájárulnak a specifikus és az átfogó cél 
eléréshez, azonban a hozzájuk rendelt indikátorok 
egyelőre kidolgozatlanok.

A projekt eredményeit mérhetővé kell tenni, ami a 
mutatók pontos meghatározásával és számszerűsítésével 
érhető el.

A projekt fenntarthatósága a jelentős turisztikai kereslet 
és a meglévő szervezeti tapasztalatok révén biztosítható. 

A projekt gazdasági szempontból akkor lesz fenntartható, 
ha a helyi és a térségi lakosság számára is megfelelő 
programcsomagot állítanak össze, ezzel a turisztikai 
főszezonon kívül is biztosítható a kihasználtság. 

A forrásszerzés esélye elsősorban azzal növelhető, ha a 
város logikailag jól felépített, szakmailag alátámasztott és 
egyedi pályázatot nyújt be, így ellensúlyozható a 
támogatott projektek viszonylag csekély száma és a 
régióban megmutatkozó jelentős igény miatt kialakuló 
erős versenyhelyzet.

összegző 
értékelés

A városközpont-rehabilitáció három, a főtérhez közel fekvő, egymáshoz 
funkcionálisan is kapcsolódó helyszín megújítását foglalja magában. A 
rekonstrukciókat követően a városközpont területileg és az általa kínált funkciók 
tekintetében is jelentősen kibővül. Az érintett akcióterületen a belvízelvezető 
hálózat és az úthálózat rekonstrukciója is megtörténik. 
A projekt három elemből épül fel:
- a Bocskai Filmszínház funkcióbővítése, 
- a Kálvin tér komplex rekonstrukciója, 
- a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár bővítése és felújítása.
Az érintett épületek különböző belső tere lehetővé tesz egy bizonyos mértékű 
funkciómegosztást. 

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár 

össz-
pontszám

Hajdúszoboszló főtere viszonylag kis méretű, egyes részei alulhasználtak. A 
tervezett projekt által érintett, fizikailag közel elhelyezkedő helyszínek 
rekonstrukciójával a belváros valódi közösségi térré válhat, valamint a belváros 
jelenlegi közlekedési problémái is megoldódhatnak. Hosszú távon a projekt 
megalapozza a jövőben tervezett ún. "sétáló főtér" kialakítását is. 
A városközpont rehabilitációja felerősítheti azt a dinamikus fejlődést, amely 
évtizedek óta jellemzi Hajdúszoboszlót. Jelenleg a projekt rendelkezik gyenge 
pontokkal elsősorban az ütemezés és a költségvetés terén, ezek azonban a 
projektfejlesztés további fázisaiban kiküszöbölhetők. A tervezett változtatások és 
új funkciók lehetővé teszik bevételteremtő tevékenységek végzését is.
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Az országos és regionális célkitűzések alapján a projekt 
jó eséllyel pályázhat támogatási források megszerzésére. 
Ezt erősíti, hogy a városban jelenleg is üzemel 
Művelődési Ház, a felhalmozott szervezeti 
tapasztalatoknak köszönhetően a projekt kidolgozottabb 
formában pozitív elbírálásban részesülhet.
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A projektgazda referenciái széleskörűek, nagyobb 
volumenű projekteket is eredményesen menedzselt. 
Ennek ellenére a megvalósíthatóság tekintetében 
megmutatkoznak a projekt gyenge pontjai: a partnerség 
viszonylag szűk körű, a projekt előkészítettsége jelenleg 
még nem megfelelő, így sem az egyes tevékenységek 
ütemezéséről, sem azok költségigényéről nem állnak 
rendelkezésre információk.

A partnerség érdekében elsősorban a helyi kulturális 
civilszervezeteket javasolt bevonni a projekt 
előkészítésébe. A kétfordulós pályázati eljárásrend 
lehetővé teszi a projektek megfelelő szakmai 
előkészítését, így az ilyen irányú lemaradások nem 
tekintendők súlyosnak.

A projekt - átfogó jellege révén - a regionális és a 
kistérségi célkitűzéseknek több ponton is megfelel, pozitív 
hatását az egész régióban lehet majd érzékelni. A 
környezeti fenntarthatósággal kapcsolatosan az épített 
környezet rekonstrukcióját lehet kiemelni. Az 
esélyegyenlőség szempontjai viszont nehezen 
ragadhatók meg. 

Javasolt jobban kidolgozni a projekt tartalmi elemeit, 
például a Művelődési Központ tervezett programját, amely 
így lehetőséget nyújthat az esélyegyenlőségi szempontok 
fokozottabb érvényesítésére. 
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A projekt megvalósítása indokolt, a célcsoportokat és a 
problémákat feltárták, ezekhez az alábbi célokat 
rendelték: a belváros egyes részeinek és épületeinek 
rekonstrukciójával lehetővé válik a belváros egységének 
megteremtése, vonzerejének növelése, az érintett 
épületek funkciójának bővítése és az általuk nyújtott 
szolgáltatások színvonalának emelése a vendégek és a 
helyi lakosok számára. 

Javasolt részletesebb probléma- és szükségletfeltárás 
végzése az egyes célcsoportok szempontjából annak 
érdekében, hogy a két érintett épület kihasználtsága 
optimalizálható legyen.
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Célcsoportok

Problémaelemzés

Cél kitűzése

Célok illeszkedése

Eredmények szükségessége

Összességében

Végrehajtó kapacitás

Együttműködés

Ütemezés

Költségvetés

Alkalmazott eszközök

Előkészítettség

Kockázatok

Összességében

Projektcél
teljesülése

Átfogó cél
teljesülése

Számszerűsíthető
eredmények

Összességében

Regionális hatás

Kistérségi hatás

Környezet

Esélyegyenlőség

Összességében

Támogatási forrás

Forrásszerzés
esélye

Összességében

Gazdasági

Szervezeti

Műszaki, jogi

Elfogadottság

Összességében
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