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SOMOGY | A gazdasági válság nem söpörheti el a dél-dunántúli
fejlesztéseket, nyilatkozta kérdésünkre Feigli Ferenc. Miután euróban
számolnak, a támogatást nem emészti el a nemzeti fizetőeszköz
gyengülése.
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Itt vagyok jelenleg Címoldal Somogy Gazdaság Válság és valóság: kiemelt fejlesztések

Feigli Ferenc, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács (DDRFT) elnöke lapunknak elmondta: a régiós
pályázatok nem juthatnak a kiemelt nagyberuházások
sorsára. Mint ismert, ezek közül több mint tízet – részint az
előkészítetlenségük miatt – leállított a kormány, és mintegy
30 milliárd forint értékben átcsoportosította a forrásokat a
munkahelymegtartó projektekre.
Az ipari termelés drámai visszaesése, a munkahelyek
megszűnése miatt az uniós pályázatok kulcsfontosságúak
lettek napjainkban. A gazdaság akadozó motorján az
európai és az állami források lendíthetnek.
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KIWISUN SZOLÁRIUM!

Napozzon Kiwisun szalonokban az
ország több pontján!

www.kiwisun.hu

ORSZÁG-VILÁG HÍREI

Jó hír a tejeskávé
kedvelőinek

Álbrókerekre csaptak le a
rendőrök

Hackertámadás érte a
választási iroda weboldalát

Milliárdok jutnak Somogyba

– Az állam felpörgeti a pályázatokat, ezzel együtt a
beruházásokat, és hasonlóan lépéseket tesz egyre több
önkormányzat – mondta Feigli Ferenc. – Minden erejével
minden érintett a gazdaságélénkítő beru-házások
gyorsításán van. De ez még csak nem is valamiféle magyar
modell, hiszen ahol tehetik, megragadják a fejlesztési
pénzek nyújtotta lehetőségeket.
Feigli Ferenc azt mondta: a 2009-2010-es dél-dunántúli
akciótervet 13,2 milliárd forinttal elfogadta a kormány, a
támogatott pályázatok nincsenek veszélyben. A második
fordulóba jutottak pedig számíthatnak a további
támogatásra, ha a pályázatuk megfelel az elvárásoknak.

A cikk a hirdetés után folytatódik

– A régióban az önkormányzatok és vállalkozások számára

NAPI HOROSZKÓP

kos | bika | ikrek | rák | oroszlán | szűz | mérleg | skorpió |
nyilas | bak | vízöntő | halak

ETARGET reklám

200-500 €-t keresni naponta
Hatékony és ingyenes módszerek.
Kezdjen pénzt keresni még ma!

KÉPGALÉRIÁK

Retro Palace - Sonlány 2009 díjátadó
(Kaposvár)

előző következő

RÓLUK ÍRTUNK LEGTÖBBET

Balázs Árpád | Bíró Gábor | Feigli Ferenc |
Gelencsér Attila  | Gyenesei István |
Heizler György | Kántor Sándor | Kemény Gábor  |

Kolber István | Lamperth Mónika |
Mergancz Sándor | Ormai István  | Prukner
László  | Repa Imre | Sárdi Árpád  | Schmidt Jenő |

Szászfalvi László | Szita Károly | Varga Gábor
| Zarka Péter

Teljes névtár ›

Kitűnően tud takarékoskodni, jól  bánik
a pénzzel. Mindent elvállal, ami
jövedelmet hoz, még azt is, amit más
nem tud megcsinálni. Arra ügyeljen,...

folytatás, még több horoszkóp »
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Tűzoltó csajok?
Indulj bulizni és tűzoltó csajok hűtenek le, ha igazán kimelegedtél!
www.oldspice.hu
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további lehetőség a térségi alapú komplex turisztikai
termékcsomag-fejlesztés hárommilliárd forint értékben ¬
mondta a DDRFT elnöke. – Sikerült megállapodnunk a
balatoni komplex turisztikai termékcsomagról is.
Az integrált oktatásfejlesztésre odaítélt 20 milliárd forint
fölött további ötmilliárd áll rendelkezésre. A szennyvíz- és
csapadékvíz-elvezetésre egy-két hónapon belül kiírjuk a
pályázatokat, a felszíni vizeknél 1,9 milliárd forint, a
belterületi vízrendezésnél több mint 800 millió értékben. A
hálózati jelentőségű melllékutak kerete 9,5 milliárd forint
lesz.

– Aki e számok ismeretében nem látja a fejlődési
lehetőséget a régióban, és benne itt, Somogyban, az
valószínűleg nem is akarja látni – hangsúlyozta Feigli
Ferenc.
Kiemelte: a pályázatok elérhetősége könnyebb lett, miután a
kormány egyszerűsített a feltételeken.

Milliárdok várhatóka második fordulóban
Somogy a 2007-ben indult Új Magyarország Fejlesztési
Tervben eddig 349 pályázaton szerepelt eredménnyel
összesen hét operatív programban. Több pályázat –
különösen a nagyértékűek – a második fordulóba jutott.

Az eredmények áttekintéséhez határt kellett húznunk, ezt
100 millió forintnál tettük meg. Így nem került a grafikonra
Lengyeltóti kistérsége, ahol azonban a kisváros
önkormányzata 70 millió forintot nyert közösségi
létesítményre, 50 milliót a VN Pump Kft. gépvásárlásra, 44,5
milliót ugyancsak az önkormányzat belterületi vízrendezésre,
és második fordulós az integrált oktatási pályázatuk.
Balatonföld-vár a szabadtéri színpad pályázatával jutott a
második fordulóba, és mint balatoni település egyéb
pályázatokon is eredményes.

Nem látható a grafikonon több már közhírré tett, ám a
végleges bírálatig és szerződéskötésig még nem jutott
Kaposvárt érintő milliárdos nagyságrendű pályázat sem
(oktató kórház, városi fürdő bővítése, belváros
rekonstrukciója stb.). Barcs is több pályázattal szerepel a
második fordulóban.

Név:  
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Malachús 1kg 398, - Csirkemell 1 kg
890, -
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A fenti képen látható ellenőrzőkód:

Hozzászólásával együtt IP címe is
rögzítésre kerül.

Részletes szabályzatunkat itt olvashatja.
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