Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

„Fedett piactér kialakítása Baranyaszentgyörgyön” projekt

A Kedvezményezett neve: Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
A Kedvezményezett ügyfél-azonosító száma: 100544323941
A projekt azonosítószáma: 1865751836335
A szerződött támogatás összege: 29 280 674.- forint
A támogatás intenzitása (%-ban): 95%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.

A projekt tartalmának - rövid - bemutatása:
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségben található, helyi termékértékesítést
szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése, illetve a közétkeztetés fejlesztésének
megvalósítása érdekében került kiírásra.
A Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek településein a kisméretű infrastruktúra és az
alapvető szolgáltatások fejlesztését.
A célok elérése érdekében célterületek mentén volt lehetőség a fejlesztések
megvalósítására:
1. célterület: helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, illetve fejlesztése,
2. célterület: közkonyha fejlesztése.
A projekt megvalósulási helyszíne:
Fedett piac és parkoló kialakítása: 7383 Baranyaszentgyörgy, Uhl Antal tér, hrsz.: 70/3
Főbb tevékenységek: bontás, keverékkészítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és
sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőműves munkák,
ácsmunka, tetőfedés, vakolás és rabicolás, aljzatkészítés, bádogozás, kőburkolatok készítése,
villanyszerelés, felületképzés, asztalos-szerkezetek elhelyezése, útburkolat készítése.
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A megvalósuló beruházás során új, fedett helyi-termék piactér kialakítására kerül sor,
szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésével, parkolók létesítésével, projekt szintű
akadálymentesítéssel.
Kivitelező feladatát képezi továbbá a kiviteli szintű tervdokumentáció és a megvalósulási
tervdokumentáció elkészítése is.
A projekt célja:
A projekt átfogó célja Baranyaszentgyörgy község épített infrastrukturális eszközeinek
kisléptékű fejlesztése. Közvetlen célja a településen élők életminőségének javítása, a lakosság
egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése,
a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.
A projekt megvalósítása – a község kisméretű infrastrukturális eszközeinek fejlesztése hozzájárul a vidéki térségben lévő Baranyaszentgyörgy község alapvető szolgáltatásainak
fejlesztéséhez, a település megújításához.
Lakossági, ellátási cél: Baranyaszentgyörgy, mint vidéki térségi település, kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésével, a lakosság számára vonzó
életkörülmények megteremtése, jelentősen hozzájárulva ezzel a helyi életminőség javításához.
 A vidéki életminőség javítása.
 A helyi életminőség javítása.
A projekt hozzájárulása a pályázati felhívásban meghirdetett célok megvalósulásához:
A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás, a magyar vidékfejlesztési program, vidéki
térségek falvainak fejlesztését célzó felhívása. A magyar Vidékfejlesztési Program kiegészíti az
egyéb uniós fellépéseket a vidéki térségekben, fő célja a vidéki népesség elvándorlásának
megelőzése, a lakosság számára vonzó élet- és munkakörülmények teremtése, a helyi erőforrások
átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával.
Elsődleges feladatának tekinti a vidéki térségek és közösségek erősítését, az életminőség
javítását, valamint azok gazdasági fejlődésének támogatását.
A Vidékfejlesztési Program 6. PRIORITÁSA a társadalmi befogadás előmozdítását, a
szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődés támogatását célozza a vidéki térségekben. A
prioritás 2. intézkedése a települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztését tűzi zászlajára.
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata, az adott projektben elérni kívánt célkitűzései
illeszkednek a vidékfejlesztési program által kitűzött célokhoz.
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