Tájékoztató
a ,,Hűtőház kialakítása Tiszaigaron a helyi gazdaság fejlesztése
érdekében,, c. projekt
indításáról
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés”
című felhívás kapcsán a Tiszaigar Községi Önkormányzat sikerrel nyújtott be támogatási
kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága (támogató) felé.
A Tiszaigar Községi Önkormányzat 2016. június 6. napon befogadott TOP-1.1.3-15-JN12016-00012 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelmét a benyújtást követően a
támogató 2017. május 4. napon kelt döntése szerint, támogatásban részesítette.
Ennek megfelelően megkezdődhet a ,,Helyi gazdaságfejlesztés Hűtőház kialakítása
Tiszaigaron a helyi gazdaság fejlesztése érdekében,, című projekt megvalósítása.
A projektgazda – Tiszaigar Községi Önkormányzat – egyedüli pályázóként, konzorciumi
együttműködés nélkül valósítja meg projektjét, melynek összköltsége 70.000.000 Ft
A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- A projekt kezdete: 2016. év december hó 1.
- A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év június hó 6.
A TOP-1.1.3-15 kódszámú támogatási konstrukció keretén belül lehetőség nyílik a helyi
gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP)
prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési
önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott
továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem
vidéki térségekben.
Fentiek mellett a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi
tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő
logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi
piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális
támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztések a
termelést követő műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. „post harvest manipuláció”
jellegű tevékenységek, pl. tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés).
A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon
munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék
együttműködés erősítéséhez.
A projektgazda által összeállított fejlesztési elképzelés megvalósítja a pályázati felhívás
alapvető elvárásait, Tiszaigaron a helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai
fejlesztések támogatása valósul meg gyűjtőpont (hub) jelleggel, infrastrukturális fejlesztés
mellett.

A fejlesztés rövid bemutatása:
A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti,
azokhoz hozzájárul: A fejlesztés során a felhívás C) Helyi termékek piacra jutását segítő
agrárlogisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel főtevékenységen belül
támogatható a termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás),
kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása),
szolgáltatásként történő biztosítása tevékenység keretében hűtőház építése valósul meg.
Fentiekkel összefüggésben a projekt célja Tiszaigar helyi gazdaságának és üzleti
infrastrukturális hátterének támogatása. A projekt megvalósítása során kiemelt célunk az
önkormányzat kisléptékű termék előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai
fejlesztése, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való
hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását
szolgáló agrárlogisztikai beruházást, hűtőházépítést valósítunk meg. A fejlesztésünk által
javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést,
illetve – teremtést eredményez körükben. A hűtőház kialakításával a termelők olyan
hűtőkapacitáshoz jutnak hozzá, amely révén a szezonon túl is meg tudják őrizni termékeik
kiváló minőségét.
A tervezett korszerű hűtőház Tiszaigar, Feszty Árpád út 43. (Hrsz.: 221) alatti ingatlanon
valósul meg. A fejlesztés során létrejön egy bruttó 258,26 m2-es modern hűtőház épület, a
hozzá kapcsolódó kiszolgáló utakkal, parkolókkal, járdával. A hűtéstechnikai szerelési
munkák tartalmazzák a manipuláló tér valamint a zöldség és gyümölcs hűtőterek szükséges
gépészeti berendezéseit és szerelési munkáit is. A rendszer szabályozható módon az
előkészítő térben 10-12 °C, a zöldség és gyümölcs hűtőterekben 2-5 °C hőmérsékleti
tartományban működik majd.
A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzatunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a helyi
termelők, vállalkozások számára:
a.) raktározás,
b.) hűtve tárolás,
c.) hűtött áru raktározása.
A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredményekről, aktualitásokról
folyamatosan hírt adunk honlapunkon, kérjük továbbra is böngéssze felületünket.

