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Közel a segítség címmel zajlott konferencia pénteken a megyeházán. A Széchenyi
Programiroda Nonprofit Kft. országos rendezvénye a 2014 és 2020 közötti operatív programok
hatékony és eredményes megvalósítását célozza. Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
elnöke a Heves megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatairól,
fejlesztéseiről számolt be.

Mint mondta: a TOP összes forrása 1185 milliárd forint Magyarországon, Heves megye 41,7
milliárd forintnyi fejlesztési összeget használhat fel, Eger Megyei Jogú Város 11 milliárdban
részesül. Heves megyében helyi gazdaságfejlesztésre 900 millió forint, turizmusfejlesztésre
2500 millió, óvodák és bölcsődék férőhely növelésére, a már meglévő intézmények
fejlesztésére 1550 millió, barnamezős területek rehabilitációjára 1000 millió, ipari parkok
infrastrukturális fejlesztésére 2938 millió, városok zöld felületének megújítására 2500 millió,
csapadékvíz-elvezetésre 500 millió forint áll rendelkezésre. Pályázni lehetett még kerékpárutak
építésére, felújítására, közlekedésbiztonsági fejlesztésre 2670 millió, egészségügyi alapellátás
fejlesztésére 673 millió, nappali szociális ellátás fejlesztésére 500 millió, szociális
városrehabilitációra 1100 millió, helyi foglalkoztatási együttműködésekre 1000 millió, megyei
foglalkoztatási megállapodásra 800 millió forint értékben. Szabó Róbert szólt arról is, hogy
2016-ban összesen 23 milliárd forint értékben kerültek kiírásra pályázatok Heves megyében.
198 pályázat érkezett be, a forrásigény 127 %-os. Mint mondta: jövőre, az idei 23 milliárd
forinton felül, még 18 milliárd forintnyi keret áll majd rendelkezésre megyénkben. Elmondta: a
kerékpárutak tekintetében már megszülettek a döntések, Â Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében 2,5 milliárd forint értékben, 49 kilométer kerékpárút épül Heves
megyében. Döntés született a közútfejlesztést érintő projektekkel kapcsolatban is, megyénkben
összesen 5 darab 4-5 számjegyű út fog megújulni.
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Az egri rendezvényen részt vett Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti
államtitkára, miniszterhelyettes, aki kiemelte: 2016-ban komoly sikereket értek el a
fejlesztéspolitika terén. A pályázatokon sikeresen szereplőknek 1600 milliárd forintot fizettek ki.
Úgy fogalmazott: jövőre még ambiciózusabb év várható, soha nem látott alacsony mértékű a
költségvetési hiány, jelentős a gazdasági növekedés, s a magyar vállalkozások 2000 milliárd
forintnyi forrásra számíthatnak 2017-ben. Szólt arról is, hogy az állami szervezetként működő
Széchenyi Programirodák (SZPI) egyik legfőbb feladata, hogy kézzel fogható, ingyenes
segítséget nyújtsanak minden magyar állampolgárnak, vállalkozóknak, önkormányzatoknak
egyaránt.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője
hangsúlyozta: Magyarország kormánya úgy tekint a 2014-2020-as uniós ciklus fejlesztési
forrásaira, mint egy eszközre, melynek célja, hogy a hazai KKV-kat segítse, hiszen ez viheti
előre a magyar teleüléseket, a magyar gazdaságot, segítheti a magyar családokat.

Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős
államtitkár úgy fogalmazott: aki fejleszteni szeretne, annak most érdemes megtennie, hiszen a
következő évben megjelennek azok a pályázatok, melyekkel minden álmunkat valóra tudjuk
váltani. Mint mondta: nincs olyan téma egy önkormányzat esetében, melyet ne tudna a
forrásokból megvalósítani. Előadásában többek közt szólt az Otthon Melege Programról, a
Modern Városok Programról, valamint a Környezeti és Energiahatékonyság Operatív
Programról is.

A rendezvényen elhangzott: a Széchenyi Programirodák több ezer ügyfélnek adtak pályázati
segítséget az elmúlt 5 évben, idén 12 ezer ügyféltalálkozót szerveztek és 130 térségi
konferencián tájékoztatták az érdeklődőket az aktuális fejlesztési lehetőségekről,
célkitűzésekről.

2016. november 25.
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Fotó: Nemes Róbert
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