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fejlesztés, beruházás, szennyvíztelep

2012-ben kezdıdik a nagyatádi térség gigantikus beruházása

Forrás: MTI

2010.02.15 17:25:58

Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztésére, valamint nyolc környezı település és Nagyatád Kivadár
városrészének csatornázására 111 millió forintos uniós támogatást nyert a Nagyatádi Regionális
Szennyvíztársulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjában.

 Az uniós támogatású, négymilliárd forintot meghaladó beruházás révén több mint 20 ezer lakos életminısége javul -
mondta Ormai István, Nagyatád polgármestere, a társulás elnöke, aki hozzátette, hogy a térségben ez lesz az utóbbi
évek legnagyobb, hosszú távon is meghatározó infrastruktúrafejlesztése. A beruházás 2012-ben kezdıdhet meg és
két éven belül megvalósul.

A beruházás során az érintett települések - Nagyatád, Kutas, Ötvöskónyi, Bakháza, Háromfa, Tarany,
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Friss pályázatok

2010.02.22. DAOP-2009-3.2.1/B
Közösségi közlekedés fejlesztése a
komplex programmal kezelendı
LHH kistérségekben

2010.04.30. KDOP-2009-5.1.1 -
Közoktatási infrastrukturális
fejlesztés

2010.04.30. ÉAOP-2009-4.1.2/C
Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése

2010.07.05. KMOP-2009-1.1.5.
Vállalati kutatás-fejlesztési
kapacitás erısítése

2010.12.31. KMOP-2009-1.4.2.
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Rinyaszentkirály, Görgeteg és Lábod - csatornázása mellett a nagyatádi szennyvíztisztító teljes rekonstrukciójára, új
technológia telepítésére is sor kerül. Jelenleg az érintett településeken - Nagyatád kivételével - nincs közmőves
szennyvízelvezetés, a háztartásokban keletkezı kommunális szennyvizek elhelyezése és ártalmatlanítása rendkívül
korszerőtlen módon történik.

Korábban:

Véget ért a kilencmilliárdos földgázvezeték-beruházás
Hatszázmilliárd forintot kaptak a pályázók
Helikopter leszálló is lesz a makói kórházban
Uniós pénzbıl élesztik újra a 150 éves arborétumot
Elkészült a négysávos reptéri út

Hozzászólások - 0 hozzászólás

Amennyiben szeretne hozzászólni a cikkhez, jelentkezzen be!

Belépés

E-mail cím: E-mail cím    Jelszó:    Belépés

regisztráció    elfelejtett jelszó

Az uniós pályázatok elnyeréséhez szükséges feltételeket összegezve megalkottuk elıminısítı rendszerünket,
hogy a cégprofiljához illı pályázatok közül választhasson. A rendszer az alapadatok megadása után
elıszámításokat végez, melyek eredményét Ön e-mailben is megkapja.

Kiválasztás

Vélemény
Írjon nekünk!

Címketár

fejlesztés (328)
Európai Unió (166)
támogatás (119)
pályázat (101)
beruházás (69)
ÚMFT (36)
NFÜ (25)
hulladék (15)
forrás (14)
szennyvíz (13)

Logisztikai központok és
szolgáltatások fejlesztés

2010. 07. 05. GOP-2009-1.1.2
Kutatás-fejlesztési központok
fejlesztése

Friss kommentek

26 plusz még 36 iskola! Hát ...

26 plusz még 36 iskola! Hát ...

Végre olyanra is jut pénz ...

Végre olyanra is jut pénz ...

Figyelemmel kísértem a ...
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Diáktársait zsarolta egy

baktalórántházi diák

Moszkvában a legdrágábbak a

szállodák a világon

Érzékeny helyen találta el a

partjelzıt a walesi fenegyerek

Gátlástalanul vallanak anyagi

gondjaikról sztárjaink

Egyelıre diplomásokat keres a

kecskeméti Mercedes
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