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Elkészült az üzleti park Abonyban

Sajtóreferens, 2019 október 04 péntek - 15:22:31

Abony Város Önkormányzata
megyében

Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest

címq pályázati konstrukció keretében benyújtott VEKOP-1.2.2-15-2016-00026

azonosító számú pályázatát 306,43 millió Ft összegq, vissza nem térítendQ
támogatásban részesítette a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. június 15-én. Az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési elQirányzatból
biztosított, 100%-os intenzitású támogatásból megvalósuló
volt Vásártér területén

Üzleti Park kialakítása a

címq projekt sikeresen befejezQdött. A beruházás a Pest

Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel konzorciumi együttmqködés keretében került
lebonyolításra.
A kivitelezési munkálatokat a közbeszerzési eljárás során kiválasztott, legkedvezQbb
ajánlatot tevQ Türei és Társa Korlátolt FelelQsségq Társaság végezte. Az építési
tevékenységek a szerzQdésben és a vonatkozó szabványokban rögzített követelményeknek
megfelelQen készültek el.

A fejlesztéssel összefüggésben összesen 58700 m

2 területen 23 db

különbözQ méretq, igény esetében flexibilisen összevonható építési telek került
kialakításra. A tervezett termelési és szolgáltatási tevékenységekhez szükséges
feltételeket biztosító út-, elektromos-, gáz-, víz-, tqzivíz-, szennyvíz- és
csapadékvíz hálózat került kiépítésre. A körbekerített, közvilágítással kiépített,
térfigyelQ kamerákkal felszerelt üzleti parkban megépült egy szolgáltatóház, melynek
feladata az üzleti park üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása, valamint a
betelepült vállalkozások számára kiegészítQ szolgáltatások nyújtása.

Abony Város

Önkormányzata az Üzleti Park kialakításával és hasznosításával lehetQséget teremtett a
helyi és térségi mikro- és kisvállalkozások infrastrukturális célkitqzéseinek
megvalósítására.

Az infrastrukturális rendszer teljes körq kiépítése, illetve a kedvezQ

közlekedési és szállítási feltételek lehetQvé teszik, hogy az Abonyi Üzleti Parkba
betelepülQ vállalkozások széleskörq termelési és szolgáltatási tevékenységeket
végezhessenek. A beruházás helyszínéül szolgáló Mátyás király út a 40-es számú
fQúthoz csatlakozik, és azon keresztül az épülQ M4-es gyorsforgalmi úthoz, valamint
közvetlen kapcsolattal rendelkezhet a tervezett M8-as autópálya M4-M8 csomópontjához.

A

Széchenyi 2020 program keretében, a több mint 306 millió Ft összegq európai uniós és hazai
költségvetési támogatás segítségével megvalósuló beruházás hatására a helyi, illetve
a Dél-Pest megyei kistérség mikro-, kis- és középvállalkozásai versenyképességének
javulása, a foglalkoztatás bQvítése, vállalkozás-ösztönzés és a korszerq
infrastruktúrával ellátott üzleti parki környezetbe új beruházók betelepülése várható.
VEKOP-1.2.2-15-2016-00026 azonosító számú projekt teljes bruttó összköltsége 306.434.099,Ft. Abony Város Önkormányzata 303.628.560.- Ft., a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Kft. 2.805.539.- Ft. vissza nem térítendQ támogatásban részesült.

A projekt

zárórendezvényére 2019. október 3-án került sor. ElQször Romhányiné dr. Balogh Edit
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köszöntötte a megjelenteket, majd a szalag
megjelenteknek a helyszíni bejárásra.
megtekintéséhez kattintson a képre!

átvágása után lehetQsége volt a

A zárórendezvényrQl készült facebook galéria
Abony Város Önkormányzata

