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HÍRLEVÉL
a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről
Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által
készített HÍRLEVÉL olvasótáborában!
A Hírlevelünk megjelentetésének célja, hogy folyamatosan értesülhessenek az Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Programmal
(ÚMVP)
kapcsolatos
információkról, pályázati lehetőségekről, aktuális teendőkről megkönnyítve ezzel
a pályázatok elkészítését.
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal
szolgál az Ön számára!
Üdvözlettel:

Tiszazugi Leader Egyesület
Munkaszervezete

Operatív Programok egyeztetése 2014-2020

Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Tájékoztatási Főosztálya által készített, a 20142020-as uniós programozási időszakhoz kapcsolódó források felhasználásának irányait
meghatározó operatív programok elkészítése a végéhez közelít. A tervezési dokumentumok
2014. november 7-én történő közzétételével megkezdődött a programok újabb, egyben utolsó
körben történő nyílt partnerségi egyeztetése. A programdokumentumok legújabb változatai
a Széchenyi 2020 fejlesztési program honlapján, az alábbi linken érhetőek el:
http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese

A 2014-2020-as uniós ciklus hazai pályázati rendszere csak a fenti dokumentumok végleges
elfogadása után indulhat el minden szegmensében.
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Megvalósult EMVA LEADER TK3 projekt Tiszasason

2014. november 14-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Tiszasasi Idősekért
Alapítvány által működtetett Tiszasasi Idősek Otthonában kialakított új klubhelyisége. Az
új épületszárnyban kialakított klubhelyiség nagymértékben hozzájárul az otthon lakóinak
életminőségéhez, mivel a beruházás előtt nem volt olyan nagyobb méretű helyiség, ahol
tartalmas programokat lehetett volna megvalósítani.

A klubhelyiség kialakítása olyan épületszárnyban valósult meg, mely több éve csupán 50%os készültségi fokon állt, de forráshiány miatt eddig a pillanatig nem volt mód a
befejezésére. A projekt a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások keretében valósult meg a
Tiszazugi LEADER HACS forrásaiból.

A támogatás összege: 16.974.310 Ft.
Az átadó ünnepségen a Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete is jelen volt.
A beruházás részét képezte az 50%-os készültségi fokon álló épületszárny 100%-os
megvalósítása (vakolás, szigetelés, burkolatok elhelyezése, nyílászárók beépítése,
irodahelyiség és mozgássérült wc kialakítása, elektromos hálózat kiépítése, komplett tető
építése), továbbá az otthon lakóinak és az otthonban dolgozók részére ingyenes informatikai
képzés, illetve a képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés is.

Rendezvények a Tiszazugban:

