13,1 milliárd forint érkezik Heves megyébe a TOP forrásaiból
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Újabb fordulópontjához ért a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
megvalósítása Heves megyében. A napokban 82 projektről született támogatói döntés, melynek
értelmében 51 településen, összesen 13,1 milliárd forint értékben kezdődhetnek meg a
fejlesztések – jelentette be Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke pénteki
sajtótájékoztatóján.

Elhangzott: ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre. Helyi
piacok létrehozására 945 millió forintot nyert Heves megye, ennek köszönhetően 10 termelői
piacot hoznak létre és újítanak fel. Turisztikai fejlesztésekre 2,5 milliárd forintot fordíthatnak a
nyertesek, 11 Heves megyei helyszínen természeti-, turisztikai látványosság kialakítása illetve
fejlesztése valósulhat meg. 1,4 milliárd forint áll rendelkezésre óvodák és bölcsődék
fejlesztésére, új férőhelyek létrehozására, a meglévő férőhelyek minőségi fejlesztésére. Szabó
Róbert úgy fogalmazott: ez az egyik legfontosabb fejlesztési terület, hiszen a szülők munkába
állását nagymértékben elősegíti a megfelelő színvonalú és családbarát intézmények
létrehozása. A fejlesztések során 125 új bölcsődei férőhely kialakítását, 59 meglévő bölcsődei,
valamint 695 óvodai férőhely fejlesztését, minőségi felújítását, korszerűsítését tervezik. A Zöld
város kialakítása konstrukció keretében a városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott
terek nagysága 72.201 m2, a fejlesztéssel érintett városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek mérete 3365 m2 lesz, a projektek összértéke pedig 2,7 milliárd
forint. Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítményekre, csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére
és azok felújítására összesen 456 millió forintot fordíthatnak a nyertes pályázók. 1,1 milliárd
forintból 6 önkormányzati hivatal, 2 óvoda, 3 orvosi rendelő, 1 gondozási központ, 1 iskola, 1
kastélyépület, 1 művelődési központ épületének energetikai korszerűsítése valósul meg Heves
megyében. Orvosi, fogorvosi rendelők és védőnői tanácsadók létrehozására, fejlesztésére 584
millió forint, szociális alapellátó intézmények létrehozására, fejlesztésére pedig 170 millió forint
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áll rendelkezésre. Munkaerő-piaci programokban 618 fő vehet majd részt, erre 990 millió
forintot nyert a megye. Szociális városrehabilitáció 355 millió forintból valósulhat meg.

Szabó Róbert elmondta: a TOP forrásai 41,69 milliárd forint felhasználását teszik lehetővé
Heves megyében. A tegnapi döntéssel összesen már 16,7 milliárd forintnyi forrást hívtak le
megyénk településeinek önkormányzatai. Ezzel a rendelkezésre álló források 40%-át
alátámasztották támogatói döntésekkel. Szólt arról is, a közeljövőben további 2 milliárd forint
érkezhet Heves megyébe, s kollégáival közösen azért dolgoznak, hogy minél gyorsabban
lehívják a még fennmaradó forrásokat is. Mint mondta: olyan projektet igyekeztek generálni,
melyek a területi egyenlőtlenségek csökkentését szolgálják Heves megyében. A legfőbb cél egy
olyan élhető, jól prosperáló megye létrehozása, mely a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtja
az itt élők számára.
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