Összefoglaló
Kiskunhalas Város Önkormányzata TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosítószámú „Új
iparterület kialakítása Kiskunhalason” című pályázat keretében 381 millió Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült
Kiskunhalason az ipari területek fejlesztését indokolja, hogy a meglévő Ipari Park
hasznosított, vagy értékesített része a vállalkozói oldalról megjelenő igényeket tekintve már
nem rendelkezik a vállalkozások számára megfelelő infrastruktúrával ellátott üzleti
környezetként igénybe vehető ipari területtel. Mindezt felismerve Kiskunhalas Város
Önkormányzata a településen a fejlesztett, megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területek
növelését, bővítését tűzte ki célul a helyi gazdaságfejlesztés, a vállalkozások
munkahelyteremtő képességének ösztönzése érdekében, hiszen az elmúlt években a kereslet
egyre inkább nőtt a fejleszthető, elsősorban ipari területek iránt a településen. A keresleti oldal
visszajelzései alapján nem elegendő az egységes, megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari
területi
kezelése,
amellett
befektetés-ösztönzési
tevékenységet,
klaszter
és
vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a megyei paktummal való együttműködést is
szükséges megvalósítani. Mindennek biztosításához jelen projekt keretében a tervezett ipari
területen meglévő épület bontására, közművek kiépítésére, valamint egy új feltáró út
kiépítésre kerülne sor. A projekt részét képezik kapcsolódó gépbeszerzések az ipari terület
üzemeltetéséhez és karbantartásához. A fejlesztés által érintett hrsz-ek: 6012/3 hrsz. (4331m2
terület), 6012/4 hsrz. (90.329m2 terület), teljes mértékben barnamezős terület. A projekt
illeszkedik a Bács-Kiskun megyei területfejlesztési program Gazdaság-és foglalkoztatás
élénkítés prioritáshoz, az abban definiált célhoz: Vállalkozói környezet fejlesztése,
vállalkozásfejlesztés. A specifikus cél fókuszában az ipar és mezőgazdaság beruházási,
képzési, szakképzési és alkalmazott kutatási igényeinek kiszolgálása áll, ami összhangban van
jelen fejlesztés tevékenységeivel. Egyértelmű a kapcsolódás a Foglalkoztatás-élénkítés a
családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását támogató szolgáltatások és
infrastruktúra fejlesztése célhoz, hiszen a projekt hozzájárul a foglalkoztatottak arányának
75%-ra való növeléséhez.
Műszaki tartalom: A kiskunhalasi Szegedi úton található volt honvédségi terület, alkalmas
Ipari Park kialakítására. Jelen projekt keretében a közművek épülnek ki, valamint feláró út
kerül kiépítésre a meglévő infrastruktúrára való csatlakozással, kiegészülve kapcsolódó
gépbeszerzéssel. A fejlesztési területen lévő épületek egy része – melyek felújítása
aránytalanul drága az új építéshez képest – bontásra kerül.

