
Beszámoló 

Böde Község Önkormányzata a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület - Közösségfejlesztési, 
együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása című, VP6-19.2.1.-39-7-17 kiírására 
támogatást nyújtott be (Projekt azonosítója: 1916859490, támogatási okirat iratazonosító: 
3016576291 )projekt során 9 999 994 Ft összegű 85%- os vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. 

 A projekt során a helyi civil szervezetekkel és környékbeli települések önkormányzataival 
együttműködésben megvalósuló közösségfejlesztő tevékenység valósult meg, amely által új közösségi 
tér kialakítása történik. A projekt részeként közösségfejlesztő rendezvény is megvalósult egy átadó 
ünnepség formájában, ahol a helyi gasztrokultúra bemutatásra került, helyi étkek készítésével az új 
kemencében. 
A település gazdag kulturális örökséget mondhat magáénak, feléledő civil élettel, nemrégiben alakult 

Egyesülettel. A település lakói és önkormányzat dolgozói feladatuknak érzik a helyi közösség erősítését 

és a közösségi élet fellendítését, mely rendkívül fontos a helyben maradás érdekében. Alapvető 

feladatuknak tekintik a meglévő sokszínű kulturális örökség ápolását, gondozását. A helyi közösség 

erősítéséhez, a közösségtudat kialakulásához és megéléséhez nem áll rendelkezésre olyan közösségi 

tér, egy olyan kultúrált pihenést szolgáló létesítmény, ahol nagyobb tömeg, vagy akár egy kis baráti 

közösség közösen eltöltheti az időt egy kis gasztrokultúrális kalandozás mellett. A projekt során a 

közösségek fejlődését, erősödését szolgáló közösségi tér jön létre, környezetbe illő megoldások 

alkalmazásával, mely elősegíti a közösségi élet fejlődését, javítja a település lakosságmegtartó erejét, 

egyben a lakosság településhez való kötődését, a kulturális örökség megőrzését, ápolását. Új 

kapcsolatokat teremt a településre érkező vendégek által, a közös rendezvények alkalmával a 

szomszédos településekről érkező rendezvény helyszínre érkező, kikapcsolódni vágyó családok között. 

A közösségi tér létrehozása valamint a kemence építése olyan új eszköz a település vezetés számára, 

mely segítségével az öregedő falu lakosságmegtartó erejének növelésében valamint fiatal családok 

letelepedésében nagy segítséget nyújt, egyben ez is szolgálja a turisztikai szempontú fejlődést. A 

helyben élők identitástudatának növelése, helyi közösségek kialakulásának, fejlesztésének támogatása 

fő célunk a hosszútávú fennmaradás érdekében. A településre az Energiadomb miatt számos látogató 

érkezik, a bakancsos és egészségturizmus jelentős a településen, de az új fejlesztés további növekedést 

generálhat is ide érkezők számában. 

 


