Tolna Megyei Önkormányzat
A megye hírei, a mi ügyeink.

Huszonötmilliárdos fejlesztés segíti a Sió rendbetételét
A Sió-csatorna vízügyi rendezése mellett mintegy huszonötmilliárd forint
értékű fejlesztést terveznek a 2014-2020-as európai uniós ciklusban a Balatont
a Dunával összekötő csatorna menti települések, vállalkozások a Tolna
Megyei Önkormányzat kiemelt projektjének keretében.
A Sió vízügyi felújítására a Balaton 2014-2020-as fejlesztéséről szóló
kormányhatározat 12 milliárd forintot rendelt, amelyet a KEHOP forrásaiból
valósíthat meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság (KDVI) konzorciuma. (MTI)

Megjelentek a TOP pályázati felhívásai
Közel 5 milliárd forintos nagyságrendben lehet pályázni az első körben
megjelent öt felhívás forrásaira, melyek célja a közlekedésfejlesztés, a
települések környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztései, az egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése, és a helyi foglalkoztatási
együttműködések támogatása. A Tolna Megyei Önkormányzat szakemberei
készséggel fogadják a pályázati felhívásokkal összefüggő kérdéseket,
hiszen a 2014-20-as uniós ciklus forrásainak hasznosításával továbbra is a
vidék gyarapítására törekszünk. A felhívásokkal kapcsolatosan további
információk érhetőek el a www.palyazat.gov.hu internetes oldalon.

Családbarát óvodák és bölcsődék fejlesztésére is lehet pályázni
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében két újabb pályázati
felhívást tettek közzé a www.palyazat.gov.hu internetes oldalon. A családbarát
bölcsődék, óvodák fejlesztését szolgáló pályázat a hátrányos helyzetű gyermekekre és
a szülők munkába állásának elősegítésére, míg a társadalmi együttműködés erősítését
elősegítő felhívás Tolna megye leszakadó térségeinek gyarapítására fókuszál.

Az ipari parkokat is fejleszthetik a megyében
Többek között barnamezős területek rehabilitációjára, ipari parkok és szociális
alapszolgáltatások fejlesztésére, valamint zöldváros kialakítására lehet pályázni a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében.

Közös célkitűzések felé halad a megye és az öt éves kormányhivatal
Fehérvári Tamás kezdte a köszöntőbeszédek sorát a Tolna Megyei Kormányhivatal
jubileumi ünnepségén, amelyet a szekszárdi Vármegyeházán tartottak. Az
eseményt a kormányhivatalok fennállásának ötödik éve alkalmából rendezték
meg. A vendégek számos közigazgatás-történeti előadást is hallhattak, például dr.
Várady Zoltán levéltári igazgatónak és dr. Udvardy György megyéspüspöknek
köszönhetően. Az elnök a megyei önkormányzat és a kormányhivatal közös
feladatának nevezte Tolna megye gyarapítását, hiszen a két szerv egy irányvonal
mentén, közös célkitűzések felé halad. A megyei önkormányzat új feladatkörét
illetően kijelentette, hogy a fejlesztő megye célkitűzése a szűkebb hazánkba
érkező források – itt élő emberek javára való – hasznosítása. Az elnök szerint a
közgyűlést feljogosító polgárok egyúttal a megyei identitás megőrzése mellett is
letették szavazatukat. Az emberek bizalmának visszaszolgálása érdekében a
megye továbbra is alázattal vállalja a feladatot, hogy összetartó erőként jelenjen
meg a térségben, annak érdekeit a felsőbb szinteken is képviselje, és a közös
értékeket a modern megye építőköveiként használja.

www.tolnamegye.hu
https://www.facebook.com/tolnamegyeionkormanyzat/

