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Gyorsulnak a kifizetések a régióban

Dr. Fésüs László, az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség igazgatóhelyettese szerint rendkívül összetett
szabályozói ismeretet és komoly felkészültséget igényel
egy-egy projekt sikeres megvalósítása.
Többek között ezért is szerveznek havi rendszerességgel
konzultációkat és workshopokat a projektgazdáknak.
Az igazgatóhelyettes úgy
véli, várhatóan tovább gyorsulnak a kifizetések, amit
bizonyít, hogy havonta 3-4
milliárd forinttal növekszik
annak nagysága.
ÉKN

zésre, amiből 100 milliárd
forint már szerződésben is le
van kötve.
Ebből 42 milliárd forintot
már ki is fizetettek a kedvezményezetteknek, akik ennek
nagyobb részét – mintegy 34
milliárd forintot - még előlegként vagy időközi kifizetésként kapták meg. 65 pályázat
esetében-8 milliárd Ft értékben- azonban már a teljes támogatási összeget is megkapták a sikeresen pályázók.
Utóbbiaknál azért is sikerült
gyorsabban lebonyolítani a
folyamatot, mert itt a legtöbb
pályázat egyfordulós volt.

A leszerződött támogatási összeg 42
százalékát már megkapták
az uniós pályázatok kedvezményezettjei az Észak-Alföldi
Operatív Programban (ÉAOP),
2009-től ugyanis felgyorsultak a kifizetések. Jelenleg
havonta három-négy milliárd
forinttal nő a kifizetett összeg
nagysága.
A 2007-től 2013-ig tartó hét
éves időszakban az első pályázati kiírások 2007 végén
jelentek meg, az első támogatói döntések 2008 nyarán
születtek meg.
A szerződéskötések 2009től indultak be igazán, mivel
a pályázatok 80 százaléka
kétfordulós volt, így a döntéshozatali mechanizmus is
hosszabb időt vett igénybe.
Az ÉAOP-ban összesen 287
milliárd forint áll rendelkeÉszak-alföldi régió.

A turisztika és a közlekedési feltételek
javítása a kiemelt
szempontok között
szerepel.

tanács új elnöke és Fodor András, a regionális fejlesztési ügynökség új ügyvezetője .

Észak-alföldi régió. Az Új
Széchenyi Terv programjai
közül az egészségturizmus, a
gyógyszeripar, az orvosiműszer-gyártás, a balneológia és
az egészségipari klaszterek
azok a területek, amelyekhez
az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) még szabad forrásainak a felhasználása során
kapcsolódni lehetne. Bemutatkoztak az új vezetők, Pajna
Zoltán, a regionális fejlesztési

Útépítés, turisztika
A programban a 2011-2013-as
akciótervi időszakra 83,2 milliárd forint áll rendelkezésre.
A regionális gazdaságfejlesztés terén a kis- és középvállalkozások
telephelyfejlesztése kiemelt hangsúlyt kap,
ugyanakkor a nagyberuházások támogatását szolgálja
az ipartelepítés, valamint a
kiemelt projekt konstrukció.
A turisztikai fejlesztések terén kiemelt figyelem jut az
egészségügyi turizmus fejlesztésére, valamint a turisztikai

szolgáltatások fejlesztésére.
Fontos szerepet szánnak az új
ágazati szakpolitikához igazodó egészségügyi rehabilitáció
infrastrukturális fejlesztésére.
Elhangzott, hogy bár az oktatási-nevelési intézmények
forráskerete már kimerült, erre
a célra továbbra is érdemes
koncentrálni, ezért a források
átcsoportosítását javasolják. A
régió környezeti állapota indokolja az elsősorban érzékeny
természeti területeken a kistelepülések korszerű szennyvízkezelésének a támogatását.
Ezen kívül jutni kell forrásnak
a belvízvédelmi infrastruktúra
fejlesztésére is az önkormányzati belterületen. 
ÉKN

az elmúlt 4 év eredményei számokban
Beérkezett pályázatok száma:
2488db
Nyertes projektek száma: 851db
Szerződéssel rendelkező projektek:
681 db

Leszerződött támogatási
összeg:
100 milliárd Ft
Kifizetett támogatási összeg:
42 milliárd forint

Fodor András az ÉARFÜ ügyvezetője és Pajna Zoltán az ÉARFT elnöke 

fotó: ARCHÍV

a Megyei fejlesztési ügynökségek legfrissebb hírei

Területfejlesztés JászJász-Nagykun-Szolnok Megye új csomagolásban
Nagykun-Szolnok megyében
Észak-alföldi régió. „Jászkun

kenységeken túl az Ügynökség
szaktanácsadást is végez, így a
megszerzett szakmai tapasztalataikat a megyében működő
önkormányzatok és vállalkozások javára tudják fordítani.
Az Ügynökség 7 fővel látja el
a Tanács munkaszervezeti feladatait, és végzi szaktanácsadó
tevékenységét, melynek köszönhetően biztosított a megfelelő szakmai háttér ahhoz, hogy
a korábbi gyakorlat szerint végezhessék kiemelten közhasznú tevékenységüket.
Az Ügynökség bízik abban,
hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel
együttműködve a 2013-ig szóló
tervezési időszakban le tudják
hívni azokat a támogatási forrásokat, amelyek a stratégiai
programukban szerepelnek a
közlekedésfejlesztés, gazdaságfejlesztés, környezeti biztonság
növelés, humán-erőforrás fejlesztés területén.
ÉKN

Észak-alföldi régió. A JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.-t
2000. február 9-én hozta létre a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Tanács és a
megyében működő 6 kistérségi társulás abból a célból, hogy
az elkülönített állami alapok
pályázati rendszeréből adódó
feladatokat ellássa a megye
társadalmi-gazdasági fejlődése
érdekében.
2006-ig a megyei decentralizált fejlesztési források és hátrányos helyzetű megyékhez kapcsolódó decentralizált források
pályázati rendszereinek működtetését végezték. Közreműködtek továbbá a JNSz Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program
és akcióterveinek elkészítésében, valamint az Észak – Alföldi Regionális Operatív Program
(2007-2013) előkészítésében is.
Jelenleg a JNSz Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program
2010-2013 időszakra vonatkozó
aktualizálásában vesznek részt,
melyről részletesen a www.
jnsztfu.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
A közhasznú feladatok ellátásán és a programgondozó tevé-
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kapitányok nyomában” címmel egy új túraútvonal kialakításán dolgozik a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat
10 település önkormányzatával
és a megyei múzeumi igazgatósággal karöltve. A 600 milliós,
uniós forrásból megvalósuló
turisztikai beruházás a végéhez közeledik, azonban jelenleg még gőzerővel folynak a
látogatóbarát eszközöket és
modern szolgáltatásokat garantáló attrakció- kialakítások
és az informatikai fejlesztések.
A túraútvonal meghatározó
helyszíneit jelentik majd a szolnoki, karcagi és a jászberényi
látogatóközpontok, ahol olyan
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A karcagi Nagykun Látogatóközpontban a kunok eredetéről, kultúrájáról és a hozzájuk kapcsolódó történelmi
eseményekről,
életmódbeli
sajátosságokról
tudhatnak
meg többet a betérők. Lesz
érintős kérdezz-felelek játék,
ún. „okos szőnyeg”, de igazi
csemegét ígér a XX. századi
kun hagyományok szellemi
értékeit bemutató „esszenciális tér”, ahol a kun eredethez
kapcsolódó interaktív, számítógépes élményszerzésre nyílik lehetőség.
A jászberényi Jász Látogatóközpontban megérkezéskor a
vendég a Jászság történelmében oly fontos szerepet játszó

Privilégiális ládába érkezik, egy
kulcslyukon keresztül lép be az
attrakciós térbe. Itt térbeli és
időutazás is várja őket, hangos
könyvvel, rajzasztallal, érdekes
mágneses kirakó játékkal.
A tervek szerint a tematikus út teljes egységében, valamennyi helyszínével 2011.
januárjától várja a látogatókat.
Várhatóan azonban decemberben már lesznek „teszt” időszakok, amikor lehet látogatni
az interaktív kiállításokkal és a
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal kiegészült látogatóközpontokat is. Bővebb információ: www.jkny.hu
Galó Anita

projektmenedzser

Egymilliárd forintos fejlesztés a Szolnoki Ipari Parkban
Észak-alföldi régió. A szolno-

ki önkormányzat jelentős befektetés-ösztönző beruházást
valósíto tt meg a Szolnoki Ipari Parkban. A város félmilliárd
forintjából, és ugyanekkora
pályázati pénzből jelentősen
javultak az eddig is vonzó ipari övezet lehetőségei.
– Szolnok város fejlődésének az egyik legfőbb záloga az
ipari park – mondta lapunknak
Szalay Ferenc polgármester.
Az itt működő cégek jelentik
Szolnok jövőjét gazdasági értelemben, alakíthatják újra
Szolnok ipari szerkezetét. Az
elnyert uniós támogatással,
és a saját forrásokkal az ipari parkunk teljes egészében
közművesítetté vált.
Szolnok életében azért különösen fontos az ipari park
fejlesztése, mert a megyeszékhely gazdasági szerkezete
jelentősen átalakult az elmúlt
két évtizedben. Megszűntek
a régi időszak nagyobb gyárai, míg a cukorgyárat a hazai
cukoripar felszámolása miatt
zárta be tulajdonosa, a papírgyár pedig a romló gazdaságossági mutatók miatt csukta
be kapuit. Ennek ellentétele-

JNSZ MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
H-5001 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Tel.: +(36-56) 424-495
Fax: +(36-56) 505-392
Web: www.jnsztfu.hu
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interaktív kiállítások várják
majd a látogatókat, amelyek
egyedi módon dolgozzák föl a
megye nyilvánvaló specialitását jelentő jász és kun történelmi hagyományokat.
A szolnoki Damjanich János
Múzeumban nyíló látványteremben eredeti tárgyakat
és rekonstrukciókat egyaránt
alkalmazunk - látványosan
tálalásban. A jászok és kunok
életmódját, temetkezését, önrendelkezését, katonai szerepvállalását mutatjuk be úgy,
hogy a vendég is bekapcsolódhasson és részesévé válhasson
az egykori tevékenységeknek,
hagyományoknak, szokásoknak.
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zéseként a városvezetés erőfeszítésének
köszönhetően
felvirágzott a vasúti gépgyártás, s az ipari parkba is több,
jelentős foglalkoztató költözött, nem véletlen, hogy elnyerték a Befektetőbarát Ipari
Park címet is.
A projekt a Szolnoki Ipari
Park Kft. által üzemeltetett
park terültén az új befektetők
részére infrastruktúrával ellátott zónák kialakítását, a már
létező közműhálózat továbbfejlesztését tartalmazta. A beruházási modulok komplexen
magába foglalták az útépítés,
a térvilágítás, a csapadékvízelvezetés, gázellátás, a telekommunikációs alépítményi
hálózat, az ivóvíz hálózat, az
ivóvíz kutak, a kommunális
szennyvíz hálózat, a tározótóba telepítendő vízkivételi
műtárgyak, az ipari tározótó,
az ipari szennyvízelvezetés,
és az ipari vízellátás kialakítását.
A megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területek
megfelelően vonzzák a városba illetve megyébe a külföldi
működő tőkét, illetve a betelepült termelő vállalkozások

tartósan növelik a régió gazdasági potenciálját.
A fejlesztés közvetlen célja a Szolnoki Ipari Park még
nem közművesített részének
a közművesítése, illetve a
már közművesített területek
közműhálózatának a fejlesztése volt. A megvalósított
projekt lehetővé teszi, hogy
az ipari park kihasználatlan
- jelenleg mintegy 42 hektárnyi - közművesített területein
új befektetők jelenjenek meg,
növekedjen a termelő beruházások száma és ezáltal növekedjen a munkahelyek száma
is. Mindezek mellett, az ipari
parki szolgáltatások kiterjesztésével, fejlesztésével tovább

növelhető az ipari parkba betelepült cégek termelésének
hatékonysága és versenyképessége is.
– Már rövidtávon is komoly
előrelépésre számítunk a cégek betelepülésében. A Stadler
vonatgyára és a Segura autóalkatrész-gyára fokozatosan növeli alkalmazottainak számát,
több százan dolgoznak az
Eagle Ottawa üzemében, s elindult a Higi Papirsoft új üzeme is. A gazdasági válság miatt megtorpant ipartelepítés
a kormányzat adószerkezeti
átalakításának köszönhetően
felgyorsulhat, mi felkészülten
várjuk leendő partnereinket –
tette hozzá Szalay Ferenc. ÉKN

Az elnyert uniós támogatással, és a saját forrásokkal az ipari park teljes
egészében közművesítetté vált.
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