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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „IPARTERÜLET FEJLESZTÉS ENYINGEN” CÍMŰ
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
A projekt iparterület létrehozását kívánja megvalósítani Enying Város területén. A Projekt Enying Város
Önkormányzata által elnyert 494,16 millió Ft vissza nem térintendő Európia uniós támogatással valósul
meg.
Enying Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú, „Iparterület fejlesztés
Enyingen” című fejlesztéssel a romló gazdasági és a térségtől és az országos átlagtól eltérő folyamat mentén
romló társadalmi mutatókat kívánja ellensúlyozni. Pl. az Enying Városában az ország más területeitől később
jelentkező fokozatos elöregedést és a természetes fogyást. Enying Város a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
szerint „jelentős munkanélküliséggel sújtott település”, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos
átlag 1,75-szeresét, ezért Enying az országos, vagy a megye egészére jellemző tendenciáktól eltérő
munkanélküliség alakulást is javítani kívánja a beruházással. A projekt megfelel Enying Város Önkormányzata
által a 135/2015 (IV.23.) számú határozatában elfogadott gazdasági program ipari ágazati célkitűzésének,
amely szerint Enying fejlesztése érdekében – a hatályos rendezési tervben rögzített ipari területek
népszerűsítése, illetve vonzóvá tétele mellett – újabb ipari területek felkutatása és kialakítása szükséges. A
meglévő ipari területek (a Nyugati ipari park (Videoton terület), a Déli ipari park és a Keleti ipari park mellett a
fejlesztés egy olyan városi területet kapcsol be – komplex infrastruktúra-fejlesztés, befektetéseket vonzó
programok kidolgozása, valamint kis- és középvállalkozások betelepülésre ösztönzése segítségével – az
infrastrukturális fejlesztések körébe, amely ilyen szempontból jelenleg alulfejlett és alulfavorizált.
Enying Város Önkormányzata a helyszín belterületbe vonása, majd más célú hasznosítása miatti
átminősítése, területrendezése és közművesítése, utak kiépítése után csak az ipari terület parcellázásáig
szeretne eljutni. A projekten belül található a fejlesztés során kialakított ipari terület potenciális bérlőit célzó
marketing terv (befektetés ösztönzés), így a terület kialakítására vonatkozó igényeket csak a Marketing Terv
végrehajtásának első fázisában, a felméréskor lehet pontosan megmondani.
A támogatás összege: 494,16 millió Ft.
A kivitelezés várható fizikai befejezésének ideje: 2020.06.30.

További információ kérhető:
Enying Város Önkormányzata
Viplak Tibor polgármester
Telefon: 70/684-8164
E-mail cím: polgarmester.pmhiv@enying.eu

