ELŐTERJESZTÉS
a
Képviselő-testület 2016. március 24- i ülésére
Előterjesztés az ipari terület rendezéséről, fejlesztéséről TOP pályázat keretén belül
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és
foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges
helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati
üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek
Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások A
főtevékenységen belül támogatható:
a) Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos
vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények)
kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve
telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás 3.2. pontja szerint.
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
d) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy
csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.
Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az akadálymentesítésre
vonatkozó feltételek alapján.
b) Szórt azbeszt mentesítése.
c) Energiahatékonysági intézkedések.
d) Nyilvánosság biztosítása.
Egyéb információk:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-tól 2016. május 23-ig lehetséges.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 2 000 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet
megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a „Felhívás ipari
parkok, iparterületek fejlesztésére”.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2016. május 23.
Jánoshalma, 2016. március 17.
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