
 „VÁLLALKOZÓI PARK KIALAKÍTÁSA FELSŐPAKONYBAN”

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2018.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be

az  „Önkormányzati  tulajdonú  vállalkozói  parkok  kialakítása  és  fejlesztése  Pest

megyében”  című,  PM_VALLAPARK_2017  azonosító  számú  felhívásra.  A  projekt  a

Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium. 

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest

megye  Területfejlesztési  Programja  2014-2020  megvalósításához  nyújtott  célzott

pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

A pozitív támogatói döntést 2018. július 13-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018.

november  09-én  pedig  a  Támogatási  Szerződés  mindkét  fél  aláírását  követően

hatályba lépett.

A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: „Vállalkozói Park kialakítása Felsőpakonyban”

A szerződött támogatás összege: 249,98 millió Forint

Támogatás mértéke (%-ban): 80%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

Projekt azonosító száma: PM_VALLPARK_2017/9

Fejlesztéssel érintett ingatlan címe: 2363 Felsőpakony, Telephely 053. Hrsz

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A  Pályázati  Kiírás  elsődleges  célja  a  helyi  gazdaságfejlesztéshez  szükséges  önkormányzati  üzleti

infrastrukturális háttér és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

Elsődlegesen  az  önkormányzatok  tulajdonát  képző  ipari-,  gazdasági  felhasználásra  szánt  területek

vállalkozói  parkká  történő  fejlesztése  és  az  ehhez  kapcsolódó  alapinfrastruktúra  kiépítése,  annak

érdekében, hogy az újonnan odatelepülő vállalkozások tevékenységének köszönhetően a településeken

új  munkahelyek  jöjjenek  létre,  illetve  a  település  lakóövezeteiből  az  ott  már  infrastrukturális  okokból

tovább fejlődni nem tudó, vagy a környezetüket zavaró tevékenységet végző vállalkozások ki tudjanak

települni.  

A  projekt  keretében  a  2363  Felsőpakony,  Telephely  053  helyrajzi  szám  alatt  található  36  hektáros

területből egy 10 hektáros rész kerül fejlesztésre.



A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

Az ingatlanon, a teljes infrastruktúra kiépítése, illetve felújítása mellett (víz, gáz, csatornahálózat, út), 11

db ipari  telek kerül kialakításra, illetve egy,  a területen található régi  épület kerül  fejlesztésre, mely a

későbbiekben  mini  inkubátorházként  fog  működni,  megteremtve  ezáltal  a  minden  szempontból

biztonságos és segítő környezetet valamennyi leendő bérlő számára.

A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, ennek alapján a kivitelezési

munkálatokat a G.L.L.A. Kft. végzi. 

A  kivitelező  céggel  megkötött  Vállalkozói  Szerződés  aláírásával  a  beruházás  2019.03.11-én

megkezdődött.

A projekt várható fizikai befejezése: 2020.09.30.

További információ kérhető:
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