Több pályázat is segíti a vidéket

There are no translations available.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját,
melynek apropóján szakmai konferenciát rendeztek október 13-án, Csólyospáloson. A
rendezvényen Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára
a tanyákon élők számára elérhető vidékfejlesztési támogatásokról tájékoztatta a résztvevőket.

Az államtitkár kiemelte: a vidék, a vidéken élő emberek munkája, gazdasági ereje jelenti
Magyarország fejlődésének egyik fontos pillérét. A kormány – többek között – az 1300 milliárd
forintos Vidékfejlesztési Program keretében megjelentett, közel 70 pályázati felhívással járul
hozzá a vidéken élők életminőségének, életkörülményeinek javításához, a vidéki térségek
népességmegtartó képességének és versenyképességének növeléséhez.

A Vidékfejlesztési Program keretében jelenleg is pályázható az a több mint 8 milliárd forint
keretösszegű felhívás, amely azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztését kívánja
előmozdítani, amelyek villamos energia, illetve vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése
nem a mai kornak megfelelő. A felhívás keretében a tanyán élő természetes személyek
maximum 6,2 millió forint, míg az önkormányzatok legfeljebb 50 millió forint támogatást
nyerhetnek el.

Kis Miklós Zsolt hangsúlyozta, hogy a Miniszterelnökség minden lehetséges eszközt megragad
annak érdekében, hogy ehhez a forráshoz az önkormányzatok mellett minél több
magánszemély is hozzájuthasson. Ennek érdekében hamarosan egy, a természetes személyek
támogatási intenzitását, valamint az elszámolható költségek és hiánypótoltatható
dokumentumok bővítését is érintő ügyfélbarát módosítás fog megjelenni a felhívás keretében.
Így – többek között – a jelenlegi 50-65%-ról 95%-ra növekszik a támogatásintenzitás a
természetes személyek esetében, járási besorolástól függetlenül – tette hozzá.

Az államtitkár az előadás keretében arra is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a
Miniszterelnökség várhatóan – több vidékfejlesztési felhívás mellett – a külterületi helyi közutak
fejlesztését, illetve önkormányzati utak kezelését támogató pályázat esetében is döntést hoz az
ősz folyamán. Ennek eredményeképpen újabb beruházások kezdődhetnek meg a vidéki
térségekben, a települések külterületén élők életminőségének javítása, az alapvető
szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése érdekében.
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