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Megjelentek a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program 2007-es évi, vállalkozásoknak szóló elő
pályázatai az alábbi témákban
Beadási
határidő
Komplex vállalati technológia fejlesztés / 2007.05.21
GOP-2007-2.1.1/C
Munkalehetőség
teremtő
komplex 2007.05.21
beruházások támogatása a hátrányos helyzetű
kistérségekben / GOP-2007-2.1.2/C 2
Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- 2007.04.30
és középvállalkozások számára / GOP-20072.1.1/B
Munkalehetőség
teremtő
komplex 2007.04.30
beruházások támogatása a hátrányos helyzetű
kistérségekben kis- és középvállalkozások
számára / GOP-2007-2.1.2/B
Mikro- és kisvállalkozások technológia 2007.04.23
fejlesztése / GOP-2007-2.1.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2007.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány továbbra is
fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkező
személyek üdülésének, rekreációjának támogatását.
Az Alapítvány a 2007. évi üdülési támogatás első
ütemében 1 milliárd Ft összeggel kívánja támogatni a
szociálisan rászorultak pihenését, kikapcsolódását,
rekreációját - üdülését.
A fenti célok érdekében 2007.február 15-én az alábbi
pályázatokat hirdeti meg az alapítvány.
Támogatottak

Pályázat
megnevezése

Támogatási
keret

Nyugdíjasok
és nyugdíjszerű
ellátásban részesülők

EZÜST NYÁR

700 millió Ft

Fogyatékossággal élők

ESÉLY A
PIHENÉSRE

250 millió Ft

Szakiskolai tanulók

VAKÁCIÓS
PROGRAM

50 millió Ft

A pályázatok benyújtásának határideje:
2007. február 15. - 2007. április 30.
A pályázatok kizárólag az előírt "PÁLYÁZATI ADATLAP
2007" illetve a "VAKÁCIÓS PROGRAM PÁLYÁZATI
ADATLAP 2007" formanyomtatványon nyújthatóak be.
Az adatlapok letölthetők a www.udulesicsekk.hu oldalról.

A pályázatokról bővebb információ a
www.nfh.gov.hu honlapon található.

FALUGAZDÁSZ HÍREK
2007. január elsejétől a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium öt dekoncentrált szervezete került összevonásra
– nemcsak megyénkben, hanem országosan is. Az alábbi hivatalokból alakították ki a Hajdú-Bihar Megyei Szakigazgatási
Hivatalt:
•
•
•
•
•

FVM Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) három megyei szervezete
Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Állami Erdészeti Szolgálat Debreceni Igazgatósága

Az új hivatal felállítása a 2007. elején kezdődő agrárigazgatási reform része. Ennek következménye, hogy a
minisztériumban intézik továbbra is az államigazgatással szorosan összefüggő ügyeket, az ágazati szakigazgatás viszont az
új mezőgazdasági irányító szervezet, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal feladata lesz.
Ezután a megye 10 településén hoznak létre egy-egy területi központot, ahol a tervek szerint az (volt) OMMI, az
Állategészségügyi Állomás, a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, az Erdészeti Szolgálat, valamint a Földművelésügyi
Hivatal szakemberei tartanak ügyfélfogadást. Ez természetesen hosszabb időt vesz igénybe, de folyamatosan tájékoztatjuk
erről az érintetteket.
A megyében kialakítandó területi központok:
Debrecen
Hajdúszoboszló

Balmazújváros
Püspökladány

Berettyóújfalu
Nyíracsád

Biharkeresztes
Létavértes

Hajdúböszörmény
Polgár

A január elsejei indulással az ügyfélfogadásban még nincs jelentős változás, egyelőre mindenki marad a régi helyén. A
korábbi
jogi
szervezetek
igazgatóságként,
illetve
osztályként
működnek
tovább.
A Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Hivatal újonnan kinevezett főigazgatója Harsányi Antal, ami emellett továbbra is
vezetője a „régi” Földművelésügyi Hivatalnak.
Az új hivatal teljes neve és címe:
Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága
4024. Debrecen, Kossuth u. 12-14.
Pásztor Sándor falugazdász
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

