TOP-on a megye
„Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legyen olyan hely,
ahol jó élni, ahová jó visszatérni!”
Hamarosan megjelennek a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) első pályázati felhívásai, melyből megyénkben közel 90
Mrd Ft használható fel – nyilatkozta
Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés
elnöke.

legesen a települési önkormányzatok,
illetve a civil és egyházi szervezetek,









 

      
           
  

     
  
     
    
   
   
  

       
         
   
         
      
           
        
       



          



          

      



    

 
       
  
 

          
             
  
           

  
    
      
  


           
        
        
 
    
     





de természetesen közvetett módon a
gazdasági szereplők is előnyökhöz jutnak majd.
A megyei önkormányzat a tervezés
során számos fejlesztési területet kiemelten kezelt és kezel, ezért tettünk
javaslatot vezérprojektek megvalósítására is.
Megyefejlesztési szempontok 2020-ig
A TOP, akárcsak a többi gazdaságfejlesztési céllal elfogadott operatív program küldetése, hogy a források döntő
része gazdaságélénkítést indukáljon.
A tervekben megfogalmazott célokat a
végrehajtás során konkrét programokkal kell megvalósítani. A TOP fejlesztési forrásait érintő döntéshozatalban
a megye kiemelt szerepet kap, hiszen
mint területi szereplő részt vesz a döntés-előkészítő bizottság munkájában.
Itt egyhangú jóváhagyó döntés szükséges egy-egy támogatási kérelem sikeréhez. Természetesen szeretnénk
viszontlátni a benyújtott kérelmekben
azokat az elvárásokat, amelyeket az
elmúlt 3 évben a fejlesztési dokumentumainkban meghatároztunk, tehát a
kedvezményezett által megfogalmazott programnak szorosan kell illeszkednie a megyei tervekhez.

Karácsonyi
receptverseny

Kedves Olvasók!

Ismét meghirdetjük a nagy sikerű receptbeküldő versenyünket. Árulja el, hogy
az idén milyen ünnepi ételek és desszertek kerülnek a karácsonyi asztalra, s
nevezzen be ezekkel a Kelet-Magyarország receptversenyébe!
Olvasóink ezúttal is több recepttel pályázhatnak, a zsűri által kiválasztott
legjobbak bekerülnek a Kelet-Magyarország gondozásában megjelenő

Karácsonyi vendégváró receptmagazinba.

A kiadványban meg nem jelenő receptek sem vesznek kárba, hiszen azokat a napilap Ízvilág-oldalán mutatjuk be. A karácsonyi receptmagazinba
bekerülő ételleírások beküldőit hagyományainknak megfelelően díjazzuk, a
több recepttel pályázók pedig sorsoláson vehetnek részt, ahol a szerencsések
értékes ajándékokat nyerhetnek.
Az ételleírásokat elsősorban elektronikusan várjuk a rita.csutkai@kelet.hu
címre az alábbi kuponon lévő adatok megadásával. A receptek beküldhetők
postai úton is a lenti kupon csatolásával, „Karácsonyi receptverseny” jeligével.
Cím: Kelet-Magyarország, 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6. Egy beküldő
több étellel is nevezhet! (A beküldő hozzájárul, hogy a receptje a Karácsonyi
vendégváró receptmagazinban megjelenjen.)
Beküldési határidő: 2015. október 20.
magyarország

A recept címe*:
Beküldő neve*:

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés által elfogadott SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Integrált Területi Programot (ITP) a kormány 2015
augusztusában jóváhagyta. Az ITPben meghatározott területeken és ütemezésben használhatóak fel a fejlesztési források. Törekedtünk arra, hogy
a programunkban kellő súllyal jelenjenek meg a megye specifikumai.
Elsődleges, hogy a megyei szereplők
által már jól ismert megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program)
érvényre jussanak, azaz a gazdaság
élénkítése, a foglalkoztatás bővítése, a
vállalkozásbarát településfejlesztés.
A TOP-támogatások címzettjei elsőd-

Címe*:

Telefonszáma*:
E-mail címe:
Ön Kelet-előfizető?

Igen

Nem

Nyíregyháza, Bocskai u. 51.

• Sík-, színes, savmaratott üvegek,
tükrök szabása.
• Hőszigetelő és tiffanyüvegek,
edzett üvegajtók gyártása.
• Beltéri ajtók üvegezése.
• Üvegcsiszolás, domborítás,
fazettázás, hajlítás.
• Műanyag nyílászárók értékesítése
és szerelése.
• Biztonsági üvegek.
4400 Nyíregyháza, Bogyó u. 10.

Rendel:
Dr. Szabó Irén
Dr

szemész szakorvos és kontaktológus

Dr. Balla Szabolcs
orvos

Nyitva tartás:
H-Sz-P: 9-17 óráig
K-Cs: 9-18 óráig
Szombat: 9-13 óráig

Kérelmek értékelése
Igazodva a gazdaságfejlesztési fókusz
érvényesítéséhez, első helyen áll a
munkahelyteremtés, illetve a meglévő
munkahelyek megtartása. Ezzel összefüggésben a megye városai, kiemelten a decentrumok (Kisvárda-Záhony
térsége, Mátészalka, Nyírbátor) olyan
ipari infrastruktúra-fejlesztést tudnak
majd megvalósítani, amelyek komoly
gazdasági potenciált generálnak.
A foglalkoztatásbővítés mint kiemelt cél igényli nemcsak a közvetlen
munkahelyteremtést segítő, hanem az
ahhoz kapcsolódó járulékos fejlesztéseket is. Hangsúlyt kap a munkába járást segítő közúti és kerékpárforgalmi
fejlesztés. A kerékpárutas programok
ezen túl turisztikai szempontok alapján is támogatásban részesülhetnek.
Minden területen célunk, hogy az
előző ciklusban már megvalósított beruházásokhoz szervesen kapcsolódjanak az új fejlesztési tervek. Elgondolkodtató tanulsága a múltnak, hogy ön-

áll k arra, hogy
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é t vegyünk
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szen állunk
részt
önállóan, vagy más kedvezményezettekkel együttműködve projektek fej-

www.szabolcsoptika.hu
Tel.: 42/400-154, 06 20/9765-147

Kertvárosi Bútorház

 42/460-833 Fax: 42/595-298 ; E-mail: info@deglass.hu

Folyamatosan
F
l
megújuló
választékkal,
változatos
akciókkal,
teljes körű
kiszolgálással
várjuk Önöket!
Elérhetőségek: 4400 Nyíregyháza,
áza Derkovits Gy
Gy. u
u. 104
104. www
www.kertvarosibutor.hu
k
E-mail: info@kertvarosibutor.hu Tel..: 36-30/629-3743, 36-42/506-911

magában a pontszerű fejlesztések nem
érik el a célzott hatást.
A fejlesztési folyamat várhatóan nagyon felgyorsul. A támogatási felhívások a közeljövőben nagy számban
fognak megjelenni, figyelemmel arra a
kormányzati szándékra, hogy a 2014–
2020 közötti programozási időszak
operatív programjainak felhívásai az
egyes operatív programok teljes keretére meghirdetésre kerüljenek 2017. I.
félév végéig.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási
Ügynökség
Nonprofit Kft., a Kölcsey Televízió
Nonprofit Kft. és az ENEREA ÉszakAlföldi Regionális Energia Ügynökség
Nonprofit Kft. közreműködésével aktív részese kíván lenni az előttünk álló
fejlesztési időszak programjainak. Ké-

lesztésében, illetve projektmenedzsment-tevékenység ellátásában.

Az ITP
A
ITP
P végrehajtása
é h jtá
jtá és
jt
é a megvalósuló
ló fejlesztések nyomon követése a megyei önkormányzat felelőssége, amely
az indikátorok teljesítése szempontjából kiemelt jelentőségű.
Feladatunk az, hogy az ITP végrehajtásával megvalósuljanak a megyei
területfejlesztési koncepcióban és
programban megfogalmazott célok,
amelyek hozzájárulnak a megye gazdasági fejlődéséhez.
Aktív megyét akarunk, ahol az értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás
növelése elsődleges szempont.
Szolidáris megyét akarunk, ahol
nincs mélyszegénység, ahol nincsenek
elmaradt térségek.
Vonzó megyét akarunk, ahol jó élni,
ahol jó lenni.
(Megyei fejlesztési dokumentumok
és egyéb információk:
www.szszbmo.hu)

