Felhívás kódszáma
Támogatási kérelem azonosítója
A projekt címe
A projekt elszámolható összköltsége
A projekt támogatásának összege
A projekt támogatási intenzitása

VP6-19.2.1-13-7-17
1915773670
Ősagárdi Agárfesztivál – nemzetközi
rendezvény
2 464 965 Ft
2 464 965 Ft
100,00%

Ősagárd Község Önkormányzata 2019. júliusában nyert el 100% intenzitású
támogatást a VP6-19.2.1.-13-7-17 konstrukció keretében a nemzetközi
jelentőségű Ősagárdi Agárfesztivál megrendezésére. A rendezvényt eredetileg
2020 augusztusára terveztük, azonban a koronavírus járvány miatt abban az
évben nem tarthattuk meg a nívós eseményt. A XIII. Ősagárdi Agárfesztivál így
2021. augusztus 7-én került megtartásra. A fesztivál megtartása kapcsán
megvalósultak az alábbi programok:
- Az esemény előtt azt népszerűsítő marketing tevékenységek,
szóróanyagok, plakátok legyártása, kihelyezése.
- A fesztivál legsarkalatosabb eseménye nevéhez illően a különböző
agárfajták felvonulása és bemutatása volt. A program során szakértői
gárda mutatta be az egyes agarak küllembeli jellemzőit, hasznosítási
lehetőségeit, az agarak közti jellembeli különbségeket. A program része
volt egy ún. agár szépségverseny, ahol a legszebb agár díjazást kapott.
- A rendezvényt különböző kísérő programok tették színesebbé. Így a helyi
és környékbeli termelők, árusok megjelenésével kézműves kirakodóvásár
zajlott. Emellett az agártenyésztéssel, az agarak társadalmi jelentőségével
kapcsolatban kézműves gyermek- és családi foglalkozásokon lehetett részt
venni. A fesztivál elmaradhatatlan kísérő eseményei voltak a zenés
programok, fellépések, amelyek biztosították a megfelelő hangulatot.
A rendezvény megvalósítása kapcsán beszerzésre került:
- 10 db új sörpad garnitúra;
- 1 db 5 x 10 m-es rendezvénysátor;
- Hangtechnikai felszerelések: 2 db mélynyomó hangfal, 2 db erősítő, 1 db
keverőpult.
A beszerzett eszközök a település életében hosszú távon is hasznosulnak, a
közeljövőben
megrendezésre
tervezett
események,
illetve
további
Agárfesztiválok kísérő kellékei lehetnek.
Az Ősagárdi Agárfesztivál immáron 13. alkalommal került megrendezésre.
Különösen fontos volt az esemény lebonyolítása most, a koronavírus járvány
után, hiszen ezáltal újra közösen tudott ünnepelni, együtt lenni a falu lakói és a
rendezvényre látogatók. Az eseményre messze földről is érkeztek érdeklődők, így
a fesztivál híre egyben ráirányította az emberek figyelmét Dél-Nógrád további
természeti és kulturális értékeire. A rendezvény kísérő programjai elősegítették,
hogy az Agárfesztiválon több generáció is együtt lehessen.
A projektben két mérföldkő került betervezésre, melyek közül az elsőt
2021.06.30-án, a másodikat (mely egyben a projekt fizikai befejezése is)
2021.09.30-án értük el. A mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési kérelmek beadása
megtörtént. A pályázatban vállalt célok megvalósultak, az Agárfesztivál
lebonyolítása teljeskörűen megtörtént.
Food, Farming, Fisheries | European Commission (europa.eu)

