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SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00012 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „SÁRBOGÁRDI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE” 

CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

 

 

A projekt közvetlen célkitűzése a helyi és a betelepülni kívánó vállalkozások számára vonzó 

infrastruktúra és üzleti környezet kialakítása, egy versenyképes ipari park alapjainak lerakása. A 

projekt közvetett célja összefoglalóan a beruházások és a foglalkoztatás bővülésének támogatása 

révén a térség gazdasági potenciáljának növelése, a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi kis- és 

középvállalkozások és induló vállalkozások számának növelése és versenyképességük erősítése, 

vonzó befektetési környezet kialakítása, tartós növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és 

vállalkozások betelepülése, a foglalkoztatottak létszámának növelése Sárbogárdon és térségében a 

társadalmi felzárkóztatás érdekében, a helyi iparűzési adó bevételek növelése. 

 

A projekt a JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon című projekttel 

együttműködve komplex lehetőséget biztosít a KKV szektor minden vállalkozásmérete számára vállalkozás 

indítására és fejlődőképes vállalkozások befogadására. Sikeres megvalósulás esetén a projekt elősegíti az 

álláskeresők elhelyezkedését, a Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum program és a duális képzési 

programhelyi sikeres teljesítését. Az inkubátorházzal való együttműködés révén az iparterületre települők 

megkapják azokat a támogató szolgáltatásokat, amelyek elősegítik innovatív technológiák és megújuló 

energiaforrások alkalmazását. 

A célok elérést szolgáló konkrét akciók: a felhagyott szovjet laktanya után fennmaradt, mindeddig 

hasznosítatlan, egy részét tekintve hulladékok által szennyezett barna mezős ingatlanok kármentesítése és 

kulturált hasznosítása; 24ha terület közútkapcsolatainak létrehozása és közművekkel való ellátása, ezen belül 

4 db középvállalkozási méretű blokk feltárása (átlagosan 3-4 hektár), kisvállalkozások számára elérhető 

méretű, közművel ellátott 15 ipari telek kialakítása a helyi KKV-k számára (átlagosan kb. fél hektár), 1 db 

gyártócsarnokkal ellátott komplett bérelhető ipartelep kialakítása a betelepülés gyorsítása érdekében, 

befektetés ösztönzési program megvalósítása - vállalkozások fokozatos betelepedésének elősegítése az ipari 

parkban kialakított telephely telkekre, optimálisan működő, a város gazdaságfejlesztési stratégiai céljait 

hatékonyan megvalósító ipari park és vállalkozásfejlesztési központ működési feltételeinek kialakítása. 

A projekt szorosan illeszkedik a Város Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott célokhoz, melyek 

az ITS célrendszerében is megjelennek. 

A támogatás összege: 573,29 millió Ft 

További információ kérhető: 

Varga István – Sárbogárd Város Önkormányzat 

b.ellenor@sarbogard.hu 

06-25-520-260 
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