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5 forint viss
sza nem térrítendő tám
mogatást nye
ert a Terüle
et és Telepü
ülésfejleszté
ési Operatív
v
Program (T
TOP) kereté
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T
5 Ipari park
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Szerződött ttámogatás összege:
ö
280
0.873.405,- F
Ft
Támogatás mértéke: 10
00 %
Projekt tarta
almának bem
mutatása:
A projekt m
megvalósításá
ával a MoWiinPark infrasstrukturális fe
ejlesztése a cél, út, járdaa, közvilágítá
ás és közmű
ű
(ivóvíz, szen
nnyvíz, gáz, telefon, elek
ktromos háló
ózat kiépítése
e)
Jelen projjekt keretéb
ben a FEL
LHÍVÁS 3.1.1 Önállóan
n támogathható tevéken
nységek B))
Iparterületek kialakítása és meglé
évők fejleszztése, barna
amezős illetv
ve zöldmezőős beruházá
ások a) Azz
iparterületekk alapinfra
astruktúrájának (gáz, víz, csato
orna, út, iparvágány, parkoló, elektromoss
vezetékrend
dszer, energ
gia hálózat, távközlési és kommun
nikációs háló
ózat, hulladéékkezelő léttesítmények))
kiépítése, á
átalakítása, felújítása,
f
bő
ővítése, korsszerűsítése közlekedőfelület kialakítá
tása, illetve telekhatáron
n
kívül alap infrastrukturá
ális beruházá
ás a Felhívá
ás 3.2. pontjja szerint pá
ályázunk. Jeelen projekt keretében a
fejlesztés a MoWinParrk területén, 5 helyszín
nen valósulh
hat meg. A fejlesztés öönkormányza
ati tulajdonú
ú
területeken valósul meg
m
15.357 m2-en és az ezen területen megvalósuló
m
fejlesztések hatására,,
eredményekképpen 127.488 m2 terület kerül bevvonásra fejles
sztett, korsze
erű ipari terü letként.

A MoWinP
Park fejleszté
ése a szüksséges infras
struktúra kiépítésével biiztosítja a vállalkozások
v
k
számára kkorszerű telephely kialakításának, közlekedési kapcsola
atinak feltétteleit.
A MoWinParkk
fejlesztésévvel mely inffrastrukturális
s elemeket tartalmaz, út,
ú járda, kö
özvilágítás, ivóvíz, szen
nnyvíz, gáz,,
távközlési é
és elektromo
os hálózat kiépítése, egyy korszerű, az elvárásoknak megfellelő, azonna
al beépíthető
ő
terület, területek jönnekk létre a fejle
esztés eredm
ményeképpen
n, a projekt mindösszese
m
en 142.845 m2
m területett
érint közvettlenül és kapcsolódik a MoWinPark
M
m
meglévő közle
ekedési és közmű
k
infrasstrukturális há
álózatához.
Kedvező hatással van egy jól műkködő, infrastrukturálisan jól kialakítottt gazdasági, ipari terület,,
mely élette
eret ad a vállalkozás
sok számárra, ezzel biztosítva
b
a munkahelyyteremtés feltételeit,
f
a
foglalkoztatottság növelését, növek
kedését. A ffejlesztés po
ozitív hatása
a jelentős a város és térség, régió
ó
gazdaságárra, társadalm
mára egyarán
nt, fenntartva
a és biztosítv
va a további fejlődés
f
leheetőségét.
A beruházzás megvalósulása utá
án létrejövő
ő új, fejlesz
ztett területeeken az ön
nkormányzatt
szándékainak megfelelő
ően a betelep
pülés során a
azon iparága
ak élveznek előnyt, amellyek a város és környéke
e
gazdasági adottságaira
a és lehetőségeire építe
enek, és nag
gy számban alkalmaznaak kvalifikált munkaerőt..
Ezek pl. körrnyezet-, éle
elmiszer- és bioipar
b
és tu
udásipar. Tov
vábbi célja, hogy
h
a MoW
WinParkba minél több kis-és középvállalkozás - kü
ülönösen az innovatív tevvékenységett végző vállalkozások – teelepedjenek le.
A projekt hatásaként Mosonmag
gyaróvár és
s környéke gazdasága az ország
gos átlagnáll
n növekszik és
é zárkózik fel
f az EU áttlagos gazda
asági szintjéh
hez. Az ide bbetelepülő vállalkozások
v
k
gyorsabban
számos új m
munkahelyett teremtenek
k és növelik a helyi adób
bevételeket. A helyi gazddaság több lábon állásátt
biztosítva újj iparágak ké
épviselői tele
epedhetnek m
meg (pl. körn
nyezetipar), és
é nőhet a m
magas hozzá
áadott értékű
ű
iparágak éss szolgáltatássok szerepe.
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