
Hajdú-Biharba 65 millió forint érk ezik
Idegenforgalmi és turisztikai pályázatokra 180 milliót ősz

Aco7oapt kaoott Biharkeresz-
Debrecen (HBN) -  Zöld

felületeinek növelésére, illet
ve a központ képének javítá
sára 12 hajdú-bihari telepü
lésnek összesen 18,9 millió 
forintot ítélt oda az Észak-al 
földi Regionális Idegenfor
galmi Bizottság.

Mint az ez évi idegenforgalmi 
és turisztikai pályázatokat érté
kelő s az eredményeket ismerte
tő sajtótájékoztatóján Tóth Jó
zsef, a regionális bizottság elnö
ke elmondta, az észak-alföldi ré
gió három megyéjéből idén 249 
pályázat érkezett be, ezek közül 
206 felelt meg a kiírás feltételei
nek. A pályázatok 37 százaléka 
Hajdú-Biharból, 41 százaléka 
Szabolcs-Szatmárból, 22 százalé
ka pedig Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből érkezett. Támogatási 
igényük összesen 540 millió fo
rint volt, vagyis háromszor 
annyi, mint a bizottság rendel
kezésére álló 180 millió forintos 
keret. Ezt az összeget végül 125 
pályázó között osztották szét: 
Hajdú-Biharba 65 millió forint 
támogatás érkezik. A megyéből 
egyébként 93 pályázatot nyújtot

tak be az önkormányzatok, vál
lalkozások és civil szervezetek, 
ebből a bizottság 75-öt ítélt támo
gathatónak, támogatásban pedig 
47-en részesültek.
Irodák fejlesztésére

Többek között zöldfelületeinek 
növelésére, valamint központja 
önképének javítására egyenként 
500 ezer, -2,5 millió forint közöt-

ti összeget kapott Biharkeresz 
tes, Hajdúszoboszló, Hajdudorog, 
Létavértes, Sáránd, Ha^ szov^ ’
Körösszakái, Hencida Fulop, Ka- 

rtattal támogatta a 1 ^ “ “

Tóth József elmondta: míg a 
kritériumoknak való meg nem
felelés miattmmdenotodikha-
dú-bihari pályázatot el keueu 
utasítani, ez az arany aszázajé- 
csiak esetében csak 1 szazaié 
kos volt. Hozzátette, idén azeri 
húzódott el így a Pályázat ered
ményhirdetése, mert nem a_ ta
valyi gyakorlatnak megfelelően, 
három fordulóban, hanemjjto-
mennyit összevárva bírálták el

S á l  Smogatta a haidüböször- őket A ^  ^
ményi, 420 e z e r r e l  a nyiracsadi, ^  ^  múlic, fo-menyi, w195 ezer forinttal pedig a hajdu
nánási T ou rin fo rm -iro d a  fejlesz 
tését,

tettéi azt, hogy a 180 millió fo
rintos keretösszeg nem elegendő, 
már szóvá tették.

SIKERESEK fÍW á»Tm
Pályázó
Mikepércs
Hortobágyi Természetvédelmi 
és Génmegőrző Kht. 
Debreceni Kulturális 
és Fesztivál-központ Kft.

Fanny-Line Kft.
Nyíracsád #
Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. 
Airport Debrecen Kft.
Debreceni Gyógyfürdő Kft.
Debrecen
Ebes BO-DIA Bt.

A támogatás célja
a Vekeri-tóhoz vezető túraútvonal kialakítása 
a Hortobágyi Pásztormúzeum korszerusite

Cívis korzó

Elnyert összeg (Ft)
1 millió

1.5 millió

1.5 millió

.Borkarngvál ------
Debreceni katonazenekari fesztivál 
Debreceni pulykanapok 
Ligetaljai kulturális napok - ;té e
Debrecen és környéke utmutato készítésé

^ ^ ^ ő t é r s z o . g á l t a t á s a i r ó .

“ S K Í v é k é t  bemutató tanulmányút 

oktatás, továbbképzés támogatása

1 millió 
500 ezer 
400 ezer 
300 ezer 
1,5 millió


