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Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Kormány 1052/2017. ﴾II. 3.﴿ Korm. határozata értelmében
2017 márciusában a Terület‐ és Településfejlesztési Operatív Program ﴾TOP﴿
összes második körös felhívása megjelent, lefedve a 2014‐2020‐as időszakban
rendelkezésre álló keretösszeg teljes fennmaradó részét.
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A fentiek vonatkozásában dr. Kovács Zoltán megyei fejlesztési miniszteri
biztos Úr a Veszprém megyében meghirdetendő felhívásokkal kapcsolatban
előzetes igényfelmérés elvégzését kéri a települési önkormányzatok részéről.

A csatolt táblázat alapján kérjük a TOP második körös felhívásra benyújtandó
projekteket ﴾városi jogállású települések esetén legfeljebb 5 db, községek
és nagyközségek esetén legfeljebb 2 db projektet﴿ megjelölni szíveskedjenek.

Felhívom figyelmét, hogy a megjelölt projektek tekintetében a megyei
fejlesztési miniszteri biztos feladatköréből adódóan ﴾a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § ﴾2﴿ bekezdése alapján a
megyei fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából a
projekt‐előkészítési, projektmenedzsmenti, projektfejlesztési és
projektértékelési feladatok koordinálása érdekében﴿ személyes egyeztetésre
is sor kerülhet.

A táblázat visszaküldésének határideje: 2017.06.21 szerda 16.00 óra

Tisztelettel kérjük Jegyző Asszonyt/Urat, a közös önkormányzati hivataluk
valamennyi településére vonatkozóan gondoskodjon a fenti feladat megadott
határidőre történő teljesítéséről.

A kitöltött táblázatot a <mailto:hahn.peter@szpi> hahn.peter@szpi.hu
és/vagy a <mailto:nemeth.tamas@szpi.hu> nemeth.tamas@szpi.hu címre legyenek
szívesek megküldeni!

NÉMETH TAMÁS
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