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Tájékoztató a Közép-Dunántúli Operatív Program lejárt és
folyamatban lévő pályázati kiírásairól

(2007-2008 02.05.)

KDOP-2007-1.1.1-Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra

kialakítása

Az önkormányzati tulajdonú volt honvédségi ingatlanon az MB Balaton Kft. – vel a

bérletében lévő ingatlanrész infrastrukturális fejlesztésére külön megállapodás

alapján pályázat benyújtását tervezzük 2008 június 30-ig.

KDOP-2007-2.1.1/B - „Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők” támogatása

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetéhez tartozó települések nem jogosultak pályázat

benyújtására.

KDOP-2007-2.1.1/C - „Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus

fejlesztések” támogatása

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetéhez tartozó települések nem jogosultak pályázat

benyújtására.

KDOP-2007-2.1.2 - Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb

szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése

Az önkormányzati tulajdonú, de az MZ/X Kft. által bérelt Badacsonylábdi „El

Dorádó” Kemping fejlesztésére külön megállapodással a gazdasági társaság

pályázatot kíván benyújtani 2008 március 17-ig.

KDOP-2007-3.1.1/A/B - Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja

Az elfogadott, Tapolca Város Önkormányzatának 2007-2010 közötti évek

gazdálkodásának Stratégiai Programjában rögzített célkitűzéseknek megfelelően a

pályázat előkészítése megkezdődött. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia

készítése folyamatban van. Elfogadását követően a pályázat benyújtása 2008

április 25-ig megtörténik.

KDOP-2007-3.1.1/C - Kistelepüléseken településkép javítása

Tapolca Város Önkormányzata a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázat

benyújtására.

KDOP-2007-3.2.1 - Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja

Tapolca Város Önkormányzata a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázat

benyújtására.

KDOP-2007-4.1.1/A - Szennyvíz-elvezetés és -kezelés fejlesztése

Tapolca Város Önkormányzata a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázat

benyújtására.

KDOP-2007-4.1.1/E - Települési vízrendezés fejlesztése Tapolca Város Önkormányzata a

pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázat benyújtására.



KDOP-2007-4.2.1/B - belterületi utak fejlesztése támogatására (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!)

Az Ipar utca fejlesztésére a pályázatot határidőben benyújtottuk, forráshiány miatt

elutasításra került.

KDOP-2007-4.2.2 - kerékpárút hálózat fejlesztése (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!)

A Tapolca és a Tapolca-Diszel városrész közötti kerékpárút II. ütemének építésére

a pályázatot határidőben benyújtottuk, az elbírálás folyamatban van.

KDOP-2007-5.1.1 - Közoktatási Infrastruktúrális Fejlesztés támogatására (A PÁLYÁZAT

LEZÁRULT!)

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola fejlesztésére a pályázatot határidőben

benyújtottuk, elbírálás folyamatban van.

KDOP-2007-5.2.1/B - Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Kistérségi járóbeteg

szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, korszerűsítése részben kistérségi és

saját forrásból (Összevont Háziorvosi Ügyelet létesítése, TRFC 2006) részben

vállalkozói forrásból (Szakorvosi Rendelőintézet kialakítása 2008) megtörtént,

jelen pályázat benyújtására nem volt lehetőség.

KDOP-2007-5.3.2 - utólagos akadálymentesítés támogatására (Egyenlő esélyű hozzáférés a

közszolgáltatásokhoz) (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!)

A Polgármesteri Hivatal akadály-mentesítésére a pályázatot határidőben

benyújtottuk, elbírálása folyamatban van.


