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Pócspetri Gondozási Központ
energetikai korszerűsítése - Sajtóközlemény
Pócspetri Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által
meghirdetett Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
elnevezésű pályázati konstrukcióban 39,52 millió forint
európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert.
A pályázati felhívásra a
Pócspetri Község Önkormányzata 2016.06.30-án
nyújtotta be támogatási
igényét. A megvalósítás
2020.08.29.-én fejeződik
be.
A projekt azonosítószáma TOP-3.2.1-15-SB12016-00084.
A fejlesztés célja a Gondozási Központ korszerűsítése. Az épület felújítása régóta célként fogalmazódott meg a képviselő testület tagjaiban,
melynek anyagi forrásai
sikeres pályázatot követően Európai Uniós forrásból vált biztosítottá.
A megvalósult fejlesztésnek köszönhetően az épület energetikai tulajdonságainak javítása,
gazdaságosabb működés elérése vált valóra.

A projekt 39,52 millió forint európai uniós vissza
nem térítendő támogatás segítségével jött
létre.
A beruházásnak köszönhetően a fűtési rendszer
korszerűsítése, nyílászárók cseréje, az épület
külső szigetelése valósult
meg, melyeknek köszönhetően az épület közüzemi számlái is jelentősen
csökkenek.
A projekt a Széchenyi
2020 program keretében
valósul meg.
A projektről bővebb információt a http://www.
pocspetri.hu// oldalon
olvashatnak.
További információ kérhető: Tamás György,
polgármester
Elérhetőség:
Tel. 06-42/385-673

„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

Pócspetri Gondozási
Központ alapadatai
Intézmény neve:
Gondozási Központ
Címe: 4327. Pócspetri,
Pócsi, út.13.sz.
Tel: 06/42 385-200;
Mobil: 06/70 4599410
Email: gondkozpontpetri
@gmail.com
Intézményvezető:
Pekkné Póti Szilvia
Fenntartó:
Pócspetri Községi
Önkormányzat
Cim: 4327 Pócspetri,
Iskola út.13.sz.
Tel: 06/42 385673;
06/42 385062
Fenntartó Képviseletét
betöltött személy:
Tamás György
polgármester
Intézmény felügyeleti
szerve: Pócspetri Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete.
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IRÁNYTŰ

pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések

IGFK

Jelenleg elérhető
pályázatok listája
GINOP-1.2.9-20 - Szabad vállalkozási
zónákban működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása (elsősorban eszközbeszerzés)
- Várható megjelenés 2020. május Budapest/Pest megyén kívüli megvalósítási helyszín támogatható
GINOP-8.3.5-18 - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (fix 0%
kamat) (elsősorban eszközbeszerzés,
valamint forgóeszköz)
- 2018.09.10-től benyújtható - Budapest/Pest megyén kívüli megvalósítási
helyszín támogatható
MFB Krízis Hitel - MFB Krízis Hitel (max
fix 2,5% kamat) (eszközbeszerzés; ingatlanvásárlás, -beruházás; forgóeszköz-finanszírozás; beruházási hitel kiváltás)
- 2020. májusától igényelhető - Megvalósítási helyszín: Magyország teljes
területe
GINOP-2.1.9-20 - Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása
(kisebb léptékű fejlesztési tevékenységek támogatása)
- Várhatóan 2020.07.01-től benyújtható - Budapest/Pest megyén kívüli
megvalósítási helyszín támogatható
GINOP-3.2.7-20 - Komplex vállalati
digitális megoldások, szolgáltatások
bevezetésének célzott támogatása
(komplex üzleti IKT rendszerek bevezetése)
- Várható megjelenés 2020. június Budapest/Pest megyén kívüli meg-

valósítási helyszín támogat-ható
GINOP-4.1.5-20 - Energiahatékonyság növelését, megújuló energia használatát célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
- Várható megjelenés 2020. június Budapest/Pest megyén kívüli megvalósítási helyszín támogatható
GINOP-4.1.6-20 - Saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó
napelemes rendszerek telepítésének
támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
- Várható megjelenés 2020. június Budapest/Pest megyén kívüli megvalósítási helyszín támogatható
GINOP-4.1.4-19 - Megújuló energia
használatát, energiahatékonyság
növelését célzó épületenergetikai
fejlesztések támogatása (napelem
önállóan is támogatható)
- Következő körben 2020.06.30-ig
benyújtható - Budapest/Pest megyén kívüli megvalósítási helyszín támogatható.
Természetesen alkalmanként szívesen adunk tájékoztatást a Petri Híreken keresztül is a várható és aktuális
támogatási lehetőségekről, fejleményekről, egyéb aktuális pályázati hírekről. Reméljük a következő lapszámban a Magyar Falu program keretében a Művelődési Ház
felújítására beadottról is.
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Mobilizált Kormányablak
Ügyfélszolgálat
Pócspetriben
2020.07.14-én, kedden,
10.45-től, 12.15. óráig
Az Általános Iskola parkolójában,
Pócspetri, Iskola utca 13. szám alatt.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat egy
bármikor bevethető, a változó igényekhez és
körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes, mozgatható ügyfélszolgálati
iroda, ahol az ügyfelek a kormányablakokban
elérhető számos ügyintézést intézhetnek.
A mobilizált kormányablakokban -többek között- az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
személyi igazolvány igénylése
lakcímváltozás bejelentése
jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézése
parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
ügyfélkapú regisztráció
útlevél igénylése
diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK
adatlap felvétele
Kérjük a településünk lakóit, éljenek minél
többen a lehetőséggel, vegyék igénybe a
felkínált szolgáltatásokat!

Pócspetri
Önkormányzat Hírlevele
Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu
pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK
kovjanek@gmail.com

Fontos kerékpáros
fejlesztések jöhetnek
Kelet-Magyarországon
Minden együtt van ahhoz, hogy a
Felső-Tisza vidéke kerékpáros paradicsommá váljon - jelentette ki
az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos kedden a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Zsurkon.
Révész Máriusz a magyar-ukrán
határ közelében, Záhony és Zsurk
között elkészült kerékpáros túravonal útirányjelző tábláinak ünnepélyes átadóján arról beszélt,
a térségi civil szervezetek és a
református egyház együttműködésében.
KOMOLY EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZAT SEGÍTI A HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSÁT.
Új kerékpárutak építése mellett
kapcsolódó háttérszolgáltatások
épülnek ki, a program részeként
körülbelül 130 kerékpárt lehet
kölcsönözni ahhoz, hogy bárki
számára két keréken elérhető és
bejárható legyen ez a térség tette hozzá Révész Máriusz.
A kormánybiztos megjegyezte, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei - a Magyar Kerékpáros
Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ)
közreműködésével - a felső-tiszai,
elsősorban a gátakon vezető kerékpárutakon végezték el a kitáblázást.
A következő évben kiépülnek a
kerékpáros szolgáltatások a meglévő szakaszokon, kijelölik az új
szakaszokat, illetve az elképzelések szerint létrejöhet a Nyíregyháza-Máriapócs-Nyírbátor közötti és a Debrecenig tartó kerékpárút is.
Cél, hogy kerékpárutakkal is
megteremtsék a kapcsolatot Tokaj-Hegyalja és a Felső-Tisza között, ehhez azonban újabb kerékpárutak építése szükséges.
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