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Tisztelt Képviselő-testület!
Ismét egy újabb periódushoz érkezett Dombóvár Város Önkormányzata, ugyanis a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázatok
közül az alábbi pályázatok benyújtása vált aktuálissá:
I. TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
A pályázati felhívásban foglaltak alapján az önkormányzat két témára nyújt be
támogatási kérelmet, melyek közül az egyik az önkormányzati tulajdonban lévő,
közétkeztetési feladatokat ellátó, Pannónia út 21. alatti (ipari iskola, jelenleg
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és
Kollégiuma) főzőkonyha fejlesztése, valamint egy helyi termelői piac kialakítása a
Tinódi Ház környékén.
Forráskeret: 977 millió Ft
1. Konyhafejlesztés:
A fejlesztési cél a korábban készült megalapozó tanulmány megállapításait
figyelembe véve az ipari iskola főzőkonyhájának a fejlesztése, mely egyedüli
főzőkonyhaként funkciónál a beruházás eredményeként. Ellátási terület: óvodák,
általános és középiskolák – kb. 1500 fő
A pályázat keretében megvalósul az ipari iskola főzőkonyhájának kisebb építészeti
átalakítása a hatályos jogszabályok követelményeinek figyelembevételével,
valamint a konyha eszközállományának fejlesztése, épületgépészeti beruházások
végrehajtása. A fejlesztés eredményeként megtörténik a közétkeztetés
racionalizálása és a bölcsődén kívül a többi főzőkonyha visszaminősítése
tálalókonyhává (Szivárvány Óvoda, Bezerédj Amália Óvoda, Szekszárdi SZC
Apáczai Csere János Szakközépiskolája és Kollégiuma).
Jelenleg is tálalókonyhaként funkcionálnak az alábbi intézményekben működő
konyhák:
• Erzsébet Óvodai Tagintézmény
• Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
• Reménység Nappali Otthon és Fejlesztő Iskola
• Belvárosi Általános Iskola
• Dombóvári József Attila Általános Iskola
• Móra Ferenc Általános Iskola
A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:
- megalapozó tanulmány (üzleti terv),
- helyszínrajz, vázrajz a meglévő, fejlesztendő épületről.
Jelenleg az építészeti felmérés zajlik, ahhoz tudjuk a többi költséget igazítani.
Várható projektméret: 150 millió Ft.

2. Termelői piac kialakítása:
A fejlesztés célja a Tinódi Ház szomszédságában a helyi és környező termelők
részére árusítóhely kialakítása. E projekt keretében csak a termelői piac, a
megközelítő, feltáró utak kialakítása, a piaci árusítóhely, mint felépítmény
kialakítása és a terület burkolatának feljavítása valósítható meg.
A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:
- megalapozó tanulmány (üzleti terv)
- helyszínrajz, vázrajz a meglévő, fejlesztendő épületről
A projekthez elkészült a piaci felépítmény látványterve, valamint a fejlesztési
terület lehatárolása. A piachoz szükséges parkolószám a Dombó Pál utcában a
párhuzamos parkolás 45°-os felfestésével történő bővítéssel, a Belvárosi Általános
Iskola és a Zeneiskola közötti parkoló területével, és a Tinódi Ház mögötti
parkolószámmal biztosított.
Várható projektméret: 180 millió Ft
II. TOP-1.2.1-15 Társadalmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
E pályázati felhívásra 3 projekt kerül benyújtásra, melyek a következők:
1. Megbékélés Háza Látogatóközpont kialakítása
Fejlesztés célja: A zsinagóga épületének fejlesztése, mely országos
műemlékvédelem alatt álló épület. A beruházás eredményeként egy olyan
látogatóközpont kialakítása valósul meg, mely a török hódoltság utáni időszak kiés betelepítéseit, a népmozgásokat mutatja be a dél-dunántúli régióban. Az érintett
népcsoportok: székelyek, felvidéki magyarok, svábok, szerbek, horvátok, vlachok,
zsidók.
A fejlesztés eredményeként 3 kötelező elemmel kell tervezni, melyek esetünkben a
következők: állandó kiállítás, az installáció részeként filmvetítés és mivel a
fenntartási időszak alatt kötelező turisztikai végzettséggel rendelkező munkatársat
alkalmazni, így tárlatvezetés.
A múlt héten a szekszárdi műemlékvédelmi hivatal munkatársai is megnézték az
épületet. Mivel műemlékvédelem alatt álló épület, így a korabeli homlokzat és
karzat visszaállítása kötelező. A korábbi terveket készítő építészmérnök két újabb
tervezetet készített, mely bár a karzatot visszaállítja, mégsem akkora területet vesz
el az emeleti kiállító térből, mint a korábbi tervek. Cél, hogy az épületben a
kiállítás tervezés során minél nagyobb hellyel rendelkezzünk.
Elvárás, hogy innovatív, virtuális bemutatást segítő, érintőképernyős, és más
modern, informatikai digitális rendszereket alkalmazó kiállítás valósuljon meg.
büfé és ajándékbolt kialakítása nem az épületben, hanem a szomszédságában lévő
ingatlan épületében.
A felhívás értelmében 150 millió forintos beruházás felett ajándékbolt és büfé
üzemeltetése kötelező. Mivel az ingatlan fogadótere erre nem alkalmas, ezért a
Deák Ferenc u. 3. szám alatti 2 lakásos ingatlant vásárolná meg az önkormányzat e

funkciók ellátására, melyre megkértük az értékbecslést. A projekt részeként a 611es útra néző, az ingatlanhoz tartozó domboldal és a zsinagóga udvara is
hasznosításra kerül, így a városba érkezőket egy rendezett látvány fogadja majd.
Egyeztetéseket folytatunk az imaház és az ahhoz tartozó telket a MAZSIHISZ-től
bérlő egyesülettel, akik bérleti szerződés keretében hozzájárulásukat adják, az
emlékmű vonalától az imaház irányába eső terület projekt keretében történő
hasznosítására. A közüzemi költségek csökkentése érdekében megkértük a
felmérést napelemek elhelyezésére, melynek az előbb említett terület adhat helyet.
A szükséges parkolószám kialakítására az Arany J. tér 12. szám alatti ingatlan
szolgál. A HÉSZ-ben van már tervezve egy átvezető út, valamint parkolók
kiosztása is ezen a területen történik.
Várható projektméret: 500 millió Ft
2. Szigeterdő fejlesztése
Török Péter koncepciótervei alapján első ütemben a jelenleg különösebb
elképzelés nélkül álló szobrok centrális térformálásban való elhelyezését
valósítanánk meg oly módon, hogy azok a meglevő, megtartott járószinten
maradnak, a rálátást biztosító folyamatos látószöget a terep lesüllyesztésével érjük
el. Az így kialakuló 32 m átmérőjű burkolt felület egyúttal rendezvények
helyszínéül is szolgálhat, a jelenlegi március 15-i megemlékezés és a „Hat vár hat
rád” mellett további rendezvények helyszíne lehet, például a nyári és adventi
időszakban. Ennek kialakítását régészeti feltárás előzi meg.
A lakótoronyban található téglagyűjtemény az épület mellet nyer elhelyezést
megfelelő védett formában, az épület két felső szintjén az 1948-49-es forradalom
és szabadságharcot, valamint korhű környezetét megjelenítő, interaktív bemutatási
módszerek alkalmazásával létrehozott állandó kiállítás nyílik, amely belépővel
látogatható, az alsó szinten pedig az eredeti járófelületet védjük átlátható
járófelülettel.
A korábban feltárt és visszatemetett téglaégető megfelelő kialakítással felülről
átlátszó tetővel válik állandó bemutatóhellyé.
Megvalósul a várhoz vezető, műemlékvédelem által engedélyezett faszerkezetű
híd, a várat körülvevő sánc egyelőre jelenlegi állapotában marad.
A projekt keretében lehetőség nyílik új játszótér kialakítására a jelenlegi
hajóhinták környékén.
Az igényes közvilágítás utolsó üteme is megvalósulhat 11 db energiatakarékos
LED lámpával, a jelenlegivel megegyező kandeláberekkel, méltó környezetet
biztosítva a történelmi emlékeknek.
Várható projektméret: 150 millió Ft
3. Horgászturizmus feltételeinek fejlesztése Dombóváron
A projekt célja a tüskei és nyergesi horgásztavak kínálta turisztikai lehetőségek
minél nagyobb mértékű kihasználása a tavak és környezetük infrastrukturális
fejlesztésén keresztül.

A projekt elemei:
- Tüskei horgásztó infrastrukturális fejlesztése (új híd építése,
csónakkikötő új helyen történő kiépítése, horgász versenypálya
kialakítása, 3 db fedett stég kialakítása, fedett közösségi tér kialakítása,
gyermekhorgászat feltételeinek megteremtése, padok beszerzése
- Nyerges horgásztó infrastrukturális fejlesztés (4 db fedett stég
kialakítása, nyilvános vizesblokk kialakítása önkormányzati ingatlanban,
padok, szeméttárolók beszerzése, tűzrakó helyek felújítása)
A fejlesztés eredményeképp várhatóan nő a turisták száma és az általuk térségben
eltöltött tartózkodási idő, valamint új elemmel bővül a város és a térség
idegenforgalmi kínálata
Várható projektméret: 90 millió Ft
A turizmusfejlesztésre benyújtani kívánt támogatási kérelmek kötelező csatolandó
dokumentumai:
- üzleti terv,
- marketingstratégia,
- a fejleszteni kívánt épület energetikai felmérése.
III. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztések
A fejlesztés célja nyílt borítású vízelvezető-rendszer kiépítését támogatja, melynek
célja a víz helyben tartása, a talajba való beszivárgás elősegítése, valamint a
csapadékvíz egy helyen történő, nagy mennyiségben való felhalmozódásának
elkerülése. A projekt keretében a hidak és átereszek jelentős része is megújításra kerül.
A pályázat mindezek mellett lehetőséget biztosít víztározó létesítésére, melyre a
rendezési terv szerint a Jam-csarnok területén kerül sor.
A projekt elszámolható összköltsége 314.326.328 Ft. Amennyiben a pályázat
támogatást nyer, összesen 9.264.327.241 Ft értéket sikerül megvédeni csapadékvíz
elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakításával, valamint a víztározó
megépítésével.
A tervezési terület a következő utcákat foglalja magában:
Ivanich Antal u., Katona József u., Batsányi János u., Báthori István u., Bem József u.,
Berzsenyi Dániel u., Táncsics Mihály u., Szigetsor u., Toldi Miklós u., Kinizsi Pál u.,
Bercsényi Miklós u., Nyár u., Tompa Mihály u., Pázmány Péter u., Dózsa György u.,
Rét u., Erdősor u.
A megvédett értékek:
A Szuhay-dombi területen található, a fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi szám
listája alapján 475 db ingatlan érintett, melyek a településrendezési tervben
lakóterületként vannak nyilvántartva. Az ingatlanok becsült értéke átlagosan 8 millió
Ft, így ezek összértéke 3.800 millió Ft.
Az önkormányzati tulajdonban lévő 1971/1 hrsz.-ú JAM-csarnok értéke 563.516.904
Ft, valamint a 1414/11 hrsz-ú sporttelep 99.070.000 Ft.
A területen több gazdasági célú, valamint MÁV tulajdonában álló ingatlan található.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
- projekt-előkészítési tanulmány (PET),
- szimulációs modellezés,
- Területi Vízgazdálkodási Tanács határozata a terv elfogadásáról.
Ez utóbbi testület április 12-én tárgyalta az önkormányzat projekt-előkészítési
tanulmányát és terveit. A fejlesztési célt támogatta a testület, azonban az alábbiakat
kérte még beépíteni a PET-be:
- Dombóvár a 04.06. Tolnanémedi-Dombóvár belvízvédelmi szakaszhoz
tartozik
- a beruházás elvégzése után is szükséges lesz árvízkor mobil vízátemelő
szivattyú, mivel a záportározó nem az összes csapadék- és vízmennyiséget
képes fogadni, hanem az árvízcsúcsot
- a H-2 helyszínrajzon jelölni kell a hordalékfogók helyét
Projektméret: 314.326.328 Ft

IV. TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
A felhívásra az alábbi két projekt kerül benyújtásra:
1. Az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményének infrastrukturális
fejlesztése
A projekt célja az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményének
áthelyezése a Dombóvár, Szabadság u. 8. szám alatti épületbe a jobb
megközelíthetőség és gazdaságosabb működtetés érdekében. A projekt közvetlen
célja a régi, korszerűtlen épület felújítása, akadálymentesítése, energetikai
korszerűsítése és az elavult eszközök cseréje, illetve a hiányzó tárgyi feltételek
biztosítása.
A projekt elemei:
• Az épületben jelenleg a Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) és az Indulópont
Biztos Kezdet Gyerekház működik. A gyerekház a Dombóváron meghirdetett
működési racionalizálás érdekében egy másik épületbe költözik, amely jelen
projektet nem érinti. A helyére költözik az Őszikék, így a pályázat tartalma az
ingatlan első és oldalsó részének rekonstrukciója (CSÁO-ig), valamint
berendezések, eszközök beszerzése.
• Eszközbeszerzés a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés számára.
A fejlesztés eredménye: a lakosság számára hozzáférhetővé válnak a megfelelő
infrastrukturális ellátottsággal rendelkező szociális intézmény közszolgáltatásai.
Hosszú távú cél az ellátás színvonalának fokozatos javítása és a lakóhely-közeli
hozzáférés biztosítása. Az épület komplex akadálymentesítésével megvalósul a
társadalmi esélykülönbségek csökkentése valamennyi fogyatékossággal élő,
megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű népcsoport számára.

Várható projektméret: 111 millió Ft
2. Nappali melegedő és népkonyha áthelyezése és fejlesztése
A projekt célja a Nappali Melegedő és Népkonyha (amely hajléktalanok nappali
ellátását és hajléktalan és szociálisan rászorult személyek részére népkonyhai
étkeztetést lát el) átköltöztetése a Dombóvár, Arany János tér 2/A címről a
Dombóvár, Kinizsi u. 37. cím alatt található funkció nélküli önkormányzati
épületbe. Ez egyrészt jobb megközelítést és gazdaságosabb üzemeltetést
eredményez a jelenlegi, nagy anyagi ráfordítással felújítható épülethez képest,
másrészt ugyanezen a telken egy másik épületben működik a Család- és
Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Kapocs
Alapszolgáltató Központ. Mindez elősegíti a szolgáltatások igénybevevői számára
a komplex szolgáltatásnyújtást és fokozza az ellátások hatékonyságát. Így a
feladatokat egy helyszínen belülre lehet integrálni.
A projekt elemei:
• A Nappali Melegedő és Népkonyha által újonnan belakni kívánt, eddig funkció
nélküli épületének infrastrukturális és eszközbeszerzéssel történő fejlesztése.
• Csak eszközbeszerzésben részesül a támogató szolgálat, a Család- és
Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a
közösségi ellátások.
A fejlesztés eredménye: A tervezett tevékenységek egy helyszínen integrálódnak,
ezáltal elősegítve a komplex szolgáltatásnyújtást és a szolgáltatások
hatékonyságának fokozását. Mindezek mellett egy kihasználatlan önkormányzati
ingatlan értéknövelése és funkcióval való ellátása történik meg.
A fejlesztés során a tervezésnél az építési fajlagos százalékos korlátot nem tudjuk
tartani, ezért az önkormányzatnak a max. értékhatár feletti összegrészt önerőből
szükséges finanszíroznia, melynek összege várhatóan 17 millió Ft.
Tervezett projektméret: 122 millió Ft

V. TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex
programok
A fejlesztés célja a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken élők
számára képzések és programok szervezésével javítani az ott lakók életkörülményein.
A fejlesztést először a szegregátumokban kell kezdeni, csak ezt követően
valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja.
Dombóvárnak emiatt több projektet kell beadnia, hiszen cél a veszélyeztetett
területek fejlesztése is. Dombóvár esetében három szegregátumról és veszélyeztetett
területről beszélünk, melyek a következők:
Szegregátum
Mászlony
Vasúti

Szegregációval veszélyeztetett terület
Arany János tér-Kakasdomb
Erzsébet utca páros oldala

Szigetsor

Tüske

A pályázat célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken
élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A pályázat keretén belül
kizárólag „soft” tevékenységek támogathatók, infrastrukturális fejlesztések,
beruházások nem, azokat a tevékenységeket majd az ezt követően benyújtandó TOP4.3.1-15 pályázatban kell tervezni.
A pályázatra két település nyújthat be támogatási kérelmet, mely Dombóvár és
Tamási. A rendelkezésre álló forrás 279 millió forint, az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás mértéke min. 20 millió Ft és max. 100 millió forint. A projekt
keretében lehetőség van területek összevonására és egy akcióterületen belüli
lehatárolásra, mely esetünkben a következőképpen alakul:
Akcióterület
Mászlony
Vasút-Szigetsor
Kakasdomb-Erzsébet utca

Projektméret
25 millió Ft
65 millió Ft
95 millió Ft

A projektköltségvetés részét képezi az előkészítés (szükséges háttértanulmányok,
programtervek, beszerzések), a projektmenedzsment, a kötelező nyilvánosság és a
tartalék költsége is.
A programok megvalósításának időtávja minimum 36 hónap, a projektek ezzel az
időtávval kerültek megtervezésre, kivéve Kakasdomb, ahol a projekt nagyságrendjére
való tekintettel 40 hónap a tervezett időtartam. Támogatási intenzitás: 100%.
Dombóvár a pályázatot – a felhívásban szereplő elvárásnak megfelelően –
konzorciumban kívánja megvalósítani az alábbi tagok részvételével:
1. Dombóvár Város Önkormányzata – konzorciumvezető
2. Dombó-Land Kft. – konzorciumi tag
3. Autonómia Alapítvány – konzorciumi tag
4. Dombóvári ESZI – konzorciumi tag (rendelkezik társulási döntéssel)
Az Autonómia Alapítvány dolgozza ki az akcióterületeken megvalósítandó szakmai
programokat, mely kapcsán az érintett intézményekkel, szervezetekkel több
konzultációt is tartottak, valamint a pályázat kötelezően csatolandó dokumentuma a
Projekt-előkészítési tanulmány PET), melyhez szükséges igényfelmérést és
helyzetelemzést szintén az alapítvány végezte el.
Minden akcióterületre a projektmérettől függően külön-külön szükséges PET készítése
és programok kidolgozása.
Előkészítési költségek:
Mászlonyi projekt: Projekt-előkészítési tanulmány bruttó 200.000 Ft
Vasút-Szigetsor projekt: bruttó 1 millió Ft
Kakasdomb-Erzsébet utcai projekt: bruttó 1 millió Ft

Valamennyi projektbe a Dombó-Land Kft., mint konzorciumi partner felvétele
javasolt, így ebben a formában az előkészítés során megrendelt tervezői munkát és
projektmenedzsment (bér, járulék és szakértői díj) költséget közvetlenül elszámolhatja
a Közreműködő Szervezet felé. Konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól
anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.
Amennyiben a Dombó-Land Kft. szerződött partner, abban az esetben a tervezési
költségeket továbbszámlázza az önkormányzat felé, aki a támogatást le tudja hívni. Ez
utóbbi esetben a projektmenedzsment költségek közül csupán külső szakértői díj
elszámolására van lehetősége a cégnek pályázó irányába.
A fentiek ismeretében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati
javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
Pályázatok benyújtásáról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent pályázati felhívásokra
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretében megjelent pályázati
felhívások közül az önkormányzat pályázatot nyújtson be a 2-10. pontokban
foglaltak szerint.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
tárgyú felhívás keretében a HEMI főzőkonyhájának infrastrukturális
fejlesztésére támogatási kérelmet nyújtson be az önkormányzat.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
tárgyú felhívás keretében a Tinódi Ház környékén Termelői piac kialakítására
pályázatot nyújtson be Dombóvár Város Önkormányzata.
4. A Képviselő-testület támogatja, hogy a TOP-1.2.1-15 Társadalmi szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívás keretében a Megbékélés Háza
látogatóközpont kialakítására a zsinagóga épületében az önkormányzat
támogatási kérelmet nyújtson be.
5. A Képviselő-testület támogatja pályázat benyújtását a Szigeterdő turisztikai
célú fejlesztésére a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívás alapján.
6. A Képviselő-testület támogatja pályázat benyújtását a Horgászturizmus
fejlesztésére a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívás alapján.
7. A
Képviselő-testület
jóváhagyja
hogy
TOP-2.1.3-15
Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések felhívás keretében a Szuhay-domb
vízelvezetésének fejlesztésére az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson
be.

8. A Képviselő-testület támogatja, hogy a TOP-4.2.1-15 Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívás
keretében a Nappali melegedő és népkonyha áthelyezése és fejlesztése céljából
támogatási kérelem kerüljön benyújtásra. Továbbá jóváhagyja a projekt
megvalósításához szükséges, várhatóan 17 millió forintos önerő biztosítását.
9. A Képviselő-testület támogatja pályázat benyújtását az Őszikék Napközi
Otthon áthelyezésére és infrastrukturális fejlesztésére a TOP-4.2.1-15
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című
felhívás alapján.
10. A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívás keretében a
szegregált és szegregációval veszélyeztetett akcióterületeken (Vasút-Sigetsor,
Mászlony, Kakasdomb-Erzsébet utca) soft programok bevezetésére irányuló
pályázat benyújtását.
11. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy 2-9. pontok szerinti támogatási kérelmek
konzorciumi formában kerüljenek benyújtásra a Dombó-Land Kft-vel, mely
során a konzorciumvezető Dombóvár Város Önkormányzata
12. A Képviselő-testület támogatja, hogy a TOP-5.2.1-15 A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívás
esetében a Dombó-Land Kft, mellett az önkormányzat az Autonómia
Alapítvánnyal és a Dombóvári ESZI –el kössön konzorciumi megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázatokkal szükséges
dokumentumok aláírására és a támogatási kérelmek benyújtására.
Határidő:
2016. április 18. – támogatási kérelem benyújtása a TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívásra
2016. április 25. – támogatási kérelem benyújtása a TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra
2016. április 27. – pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra
2016. április 29. – pályázatok benyújtása a TOP-4.2.1-15 és a TOP-5.2.1-15 kódszámú
felhívásokra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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