
 
 
 

 

 

 

2015. II. negyedév 

 

Átadták a Rév Kilátót 

Az Összefogás Csongrádért Egyesület a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 

nyújtandó támogatások jogcím keretében sikeres pályázatot nyújtott be. 

A beadott projekt címe: Csongrádi Kilátó építése a Tisza kanyarban 

Elnyert támogatási összeg: 24.907.646 Ft 

A kilátó ünnepélyes keretek közötti átadására 2015. június 5-én került sor. 

 

A 19 tonnás acélszerkezet 15 egységből áll, a 16. 

rész a legfelső pódium, ahonnan szétnézhetnek 

a látogatók. Oda összesen 187 lépcsőfokon 

juthatnak fel. A torony járófelületének 

magassága 28 méter, a legmagasabb pontja 

pedig 31,2 méter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Július 1-ig lehet jelentkezni az OMÉK-ra 

 
A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatósága idén is megrendezi 
Magyarország legnagyobb, több mint 100 éves múltra visszatekintő agrárgazdasági 
rendezvényét, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt. 
A 2015. szeptember 23-27. között, a Hungexpo területén zajló seregszemle célja, 
hogy bemutassa az agrárszektor aktuális időszakra vonatkozó eredményeit, és hogy 
tudatosítsa a nagyközönségben, hogy a hazai, helyi termékek fogyasztása magas 
minőséget és nagyfokú élelmiszerbiztonságot garantál. A Földművelésügyi 
Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. idén mindezt regionális bontásban 
valósítja meg. Az OMÉK kiemelt szerepet szán a Helyi termék éve programnak, 
továbbá a határon túli magyar gazdák megismertetésének. 
 Az OMÉK egyedülálló alkalom a kiállítók számára, hiszen terméküket, 
szolgáltatásaikat egy nagy múltú, elismert és közel százezer látogatót vonzó 
eseményen mutathatják be, továbbá részvételük okán számos szakmai 
kísérőrendezvénybe és egyéb érdekes és hasznos programba kapcsolódhatnak be a 
vásár ideje alatt. 
Bővebb információ és a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok a 
www.omek.itthon.hu/jelentkezesi-lapok oldalon érhetők el. 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása – GINOP 1.2.2-15 
 

2015. július 8-tól 5-50 millió forint közötti támogatás igényelhető a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében.  

Támogatható tevékenységek köre: 

a) Új eszköz beszerzése 

b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz 
kapcsolódó új eszköz beszerzése 

c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás 

d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új 
informatikai eszközök és szoftverek 

e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, 
honlapkészítés 

http://omek.itthon.hu/jelentkezesi-lapok


 
 
 

f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések. 

További információhoz juthat  a www.palyazat.gov.hu oldalon, illetve a Széchenyi 
2020 ügyfélszolgálatokon a 06 40-638-638 telefonszámon. 
 
 

 

Szerkesztette: Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 

http://www.palyazat.gov.hu/

