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Széchenyi
Programiroda
Két és fél év alatt több mint 1200 pályázat koordinálást segítette Heves megyében a Széchenyi
Programiroda. 2007 óta 195 milliárd forint értékű uniós támogatás érkezett Heves megyébe.
Az egri székhelyű irodában az indulás óta 2100
ügyfélnek tudtak segíteni. Az iroda működéséről konferencián számoltak be az érdeklődőknek.

„Dolgozz itthon!”
Elsősorban a magasabb fizetés miatt mennek külföldre dolgozni a fiatalok. Többek között ezt állapította meg a HKIK Dolgozz itthon programja. Felmérést készítettek az elvándorlás okairól. Az eredmények alapján
most olyan stratégiai megoldásokat terveznek, amelyek kedvező feltételeket teremtenek az itthon maradó fiatal munkavállalóknak.
A migráció okai között a fizetés,
a hazai munkakörülmények és az
általános társadalmi bizonytalanság
szerepel. A kamara száz külföldön
dolgozó magyart kérdezett arról,
hogy miért külföldön vállalt munkát.
Az okok között elsősorban a jobb
bérezés szerepelt, de volt aki tapasztalatszerzés, vagy nyelvtanulás miatt
hagyta el hazánkat. A külföldre vándorlók háromnegyede 31 év alatti,
felsőfokú képesítéssel rendelkező
fiatal. A legtöbben Angliában, Németországban, Spanyolországban
vállaltak munkát. Habis László polgármester azt mondta: ösztönözni
kell a munkahelyteremtő beruházásokat, erre példaként az Agria vállalkozói parkot és a Déli iparterület

fejlesztését említette. A fiatal vállalkozóknak kedvezményeket adna
a város, de segítik a letelepedést is.
Hamarosan teljesen felújítják a Garzonházat, idei is kedvező feltételek
mellett költözhetnek a fiatalok. Dr.
Bánhidy Péter az iparkamar elnöke
szerint kulcsfontosságú a megfelelő
környezet megteremtése. A felmérésből kitűnt az is, hogy a hazatérés szándékát illetően a legtöbben
bizonytalanok. De a visszatérők is
a legnagyobb arányban Budapesten vagy a Dunántúlon vállalnának
munkát, kevesen térnének vissza
Heves megyébe. A kamara, az önkormányzat és a kormányhivatal
közös stratégiai megoldásokon dolgozik.

Egerben indult a Széchenyi Programiroda hagyományos őszi konferenciasorozata. A programirodák két és fél éve kezdték meg működésüket. Feladatuk, hogy ingyenes segítséget
nyújtsanak az uniós pályázatok iránt érdeklődőknek. A tanácsadók nemcsak az indulásban,
hanem a lebonyolításban is segítenek, céljuk,
hogy meggyorsítsák a források lehívását. A
konferenciasorozat egri állomásán dr. Nyitrai
Zsolt országgyűlési képviselő arról beszélt,
hogy az unió egy lehetőség amivel élni kell.
Minél több forrást kell kiharcolni az országnak,
a pénzeket pedig jól kell elkölteni. Deé András a Széchenyi Programiroda Észak-magyarországi regionális igazgatója az iroda elmúlt
két és fél éves tevékenységét értékelte. Mint
mondta: az egri székhelyű iroda az országos
adatokhoz viszonyítva is jól teljesített. Jelentős szerepet vállaltak a kifizetések meggyorsításában. Szabó Róbert a megyei közgyűlés
elnöke bemutatta a megye területfejlesztési
koncepcióját és a hozzá kapcsolódó programalkotás feladatait. Az országban egyébként 37
Széchenyi Programiroda működik 169 tanácsadóval. Az irodák már a következő 2014-2020as pályázati időszakra készülnek. A konferenciasorozat december hatodikán zárul, addig
az ország mind a 37 kirendeltségére eljutnak.

Az egri, déli iparterület kármentesítése
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Eger Önkormányzata további beruházásokra, és új munkahelyek teremtésére tesz alkalmassá egy, az Egri Ipari Parkban
található, jelenleg szennyezett területet.
Eger Önkormányzata a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 azonosítószámú
„Eger, Ipari park 9847 hrsz-ú ingatlan és környékének kármentesítése” tárgyú
projektje megvalósítására az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében 100 %-os, összegszerűen 932.548.982 Ft támogatásban részesült. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező 2013.
szeptember 18-án megkezdte a munkát.
A kármentesítési projekt célja az, hogy az Eger Ipari Park 9847 hrsz-ú ingatlan,
illetve közvetlen környezetének szennyezéséből adódó kockázatokat a hatósági

előírások szerint megszüntesse. A projekt feladata, hogy az Ipari Park területén
elhelyezkedő, a korábbi ipari tevékenység következtében olajszármazékokkal
szennyezett talajvizet helyben megtisztítsa.
A projekt eredményeképpen a szennyezés környezeti kockázata az elfogadható
szintre csökken, a terület környezeti állapota megfelel majd a hazai, és uniós környezetvédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek.
A kivitelezés elsődlegesen az Ipari Park déli felén elhelyezkedő Bosch Rexroth
Pneumatika Kft. területén zajlik a környező érintett tulajdonosokkal szoros
együttműködésben.
A munka elvégzése után 5 éves utókövetési időszak kezdődik: a mindenkor illetékes hatóság – a várossal karöltve – folyamatosan monitorozza majd a kármenetesítés eredményét, és a további szennyezések megelőzését.

