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KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasó!
Hajdú-Bihar megyében több mint 1600 fejlesztési projekt valósulhat meg
csaknem 650 milliárd forint európai uniós forrásból 2014 és 2020 között,
ami gazdasági fellendülést, új munkahelyeket, jobb életkörülményeket jelent a megye lakosságának.
A megyei önkormányzat híd a források és a gazdasági szereplők között. Korábban mintegy 22 ezer vállalkozó kapott tájékoztatást levélben a pályázati
lehetőségekről, és csupán a foglalkoztatási paktum során 300 munkáltatóval
kerültünk kapcsolatba Hajdú-Bihar megyében.
A legnagyobb forrást, közel 300 milliárd forintot az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében költhetik el. Itt olyan nagy
volumenű közúti és vasúti beruházásokról van szó, mint például az M35ös autópálya, az M4-es autópálya vagy a Püspökladány-Ebes közötti vasúti
pályaszakasz fejlesztése. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásaiból a már folyamatban lévő pályázatokkal együtt 110
milliárdos támogatásról van szó. Itt nagyon széles a támogatott projektek
köre, az élelmiszerkutatásoktól kezdve az orvostechnológiai fejlesztéseken
keresztül az ipari beruházásokig.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) projektjei esetében eddig több mint 53 milliárd forint értékű támogatási szerződést
kötöttek meg, amelyben érintett a megye csaknem valamennyi települése.
Kiemelném közülük az ivóvízminőség-javítási, a szennyvízkezelési, a hulladékgazdálkodási, projekteket, illetve az egykori hortobágyi bombázólőtér tájrehabilitációs programját. A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) mintegy 100 milliárdos forrásából több településen megújul az egészségügyi alapinfrastruktúra, megépül 40 kilométer hosszúságú
kerékpárút. Az új idegenforgalmi beruházások, köztük a hét települést érintő szürkemarha-hajtóút elkészültével pedig 70 ezer új látogatóval számolnak
Hajdú-Bihar turisztikai szakemberei.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 38,7 milliárdos
forrásán 249 nyertes pályázó osztozik. A debreceni tankerület 1,5 milliárd, a
berettyóújfalui 2,8 milliárd, a hajdúböszörményi 1,5 milliárd forint pályázati pénzt nyert fejlesztési tervei megvalósítására.
A Vidékfejlesztési Programokból is jelentős pénzösszegek juthatnak HajdúBiharba. Ezen a területen is több, mint 600 sikeres pályázatról lehet beszámolni. Sok más mellett például a feldolgozóipar, a kertészet és az öntözés,
az élőhelyfenntartás, üzemfejlesztések szerepelnek a támogatott területek
között.
Olvassák el a megyében zajló fejlesztésekről, sikertörténetekről összeállított
válogatásunkat!
Pajna Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
elnöke
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LENDÜLETBEN A GAZDASÁG
INFRASTRUKTÚRA, IPAR, INNOVÁCIÓ
Hajdú-Bihar megyében kiemelt cél az üzleti infrastruktúra, az ipari parkok és területek fejlesztése. Az ilyen jellegű infrastrukturális beruházások a helyi vállalkozások, vállalkozók megerősítését, a foglalkoztatás bővítését is szolgálják a településeken.
Az önkormányzatoknak lehetőségük nyílt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, hogy új telephelyeket
alakítsanak ki, illetve a már meglévő ipari területek elérhetőségét javítsák, elősegítve minél több vállalkozás betelepülését. Az infrastruktúra-fejlesztést célzó beruházásokkal az ipari parkok és iparterületek, az oda költöző cégek akár regionális, országos szinten is élénkíthetik a gazdaságot, növelik a települések versenyképességét a magasabb minőségű és
szélesebb körű szolgáltatások által.

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN MEGVALÓSULÓ IPARI PARK/IPARI TERÜLETFEJLESZTÉSEK
Projekt címe

Támogatást igénylő

Ipari park megközelítését szolgáló utak kiépítése és ipari
csarnok építése

Ebes Községi Önkormányzat

Elnyert támogatás összege (Ft.)
640 265 000

Iparterület fejlesztése Bárándon, a gazdaság bővítése és a
helyi foglalkoztatás növelése érdekében

Báránd Községi Önkormányzat

200 000 000

Ipari terület fejlesztése

Monostorpályi Község Önkormányzata

Ipari terület fejlesztése

Egyek Nagyközség Önkormányzata

Ipari területhez vezető út kiépítése

Földes Nagyközség Önkormányzata

Ipari terület alapinfrastruktúrájának fejlesztése

Nagyhegyes Község Önkormányzata

Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen

Biharkeresztes Város Önkormányzata

Iparterület fejlesztése Szentpéterszegen

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat

Iparterület fejlesztése Komádiban

Komádi Városi Önkormányzat

A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Ipari park és iparterület fejlesztése Berettyóújfaluban

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Ipari terület infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Iparterület fejlesztése Létavértesen

Létavértes Városi Önkormányzat

Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által

Balmazújváros Város Önkormányzata

215 409 050
550 000 000
168 854 612
150 000 000
399 931 224
104 846 330
249 920 753
767 741 294
595 551 126
500 000 000
258 445 000
552 486 000

Tudományos és Technológiai Park fejlesztése Nyíradonyban

Nyíradonyi Vagyonkezelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
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774 027 516

BEVONZZUK A BEFEKTETŐKET
A megyében közel 100 hektár ipari terület közművesítése történik meg, a vállalkozások betelepülése már 2018 őszétől
megkezdődhet.
Több olyan megyei településen fog létrejönni új ipari terület, ahol eddig nem volt lehetőség új vállalkozások betelepítésére a településre, de egyes helyeken, mint például Hajdúböszörményben azért szükséges az ipari parkot fejleszteni, mert a
már meglévő ipari park nem tud új vállalkozásokat fogadni.

Jelmagyarázat
TOP 1.1.1-15

100 000 000 Ft - 200 000 000 Ft
200 000 000 Ft - 300 000 000 Ft
300 000 000 Ft - 400 000 000 Ft
400 000 000 Ft - 500 000 000 Ft
500 000 000 Ft - 600 000 000 Ft
600 000 000 Ft - 700 000 000 Ft
700 000 000 Ft - 800 000 000 Ft

Az önkormányzatoknak a Vidékfejlesztési Program prioritásaihoz igazodva lehetőségük nyílt a helyi gazdaság-üzleti
infrastrukturális háttér fejlesztésére is. Például a helyi alapanyagokra alapozott közétkeztetési feladatok ellátásának továbbfejlesztésére infrastrukturális beruházásokkal, eszközök beszerzésével. Így az önkormányzati, vagy többségében
önkormányzati tulajdonú vállalkozások kis léptékben előállított mezőgazdasági termékei rövid ellátási láncokon keresztül, gyorsan és hatékonyan juthatnak el a helyi piacokra. Ezek a fejlesztések a termelést követő műveletekhez – például a
termények kezeléséhez, a logisztikai feladatokhoz – kapcsolódnak.
Helyi gazdaságfejlesztést elősegítő beruházások:

Projekt címe

Támogatást igénylő

Elnyert támogatás összege (Ft.)
168 401 999
62 241 386
69 839 000
39 969 440
52 991 483
100 000 000

Hűtőház építése Hajdúhadházon

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Vásárcsarnok építése Berettyóújfaluban

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Bocskaikert települési piac létrehozásának támogatása

Bocskaikert Községi Önkormányzat

A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Piaccsarnok kialakítása Biharnagybajom településen

Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Helyi termelőkre alapozott gazdaság és közétkeztetés fejlesztés
Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hűtőház építése Sárándon

Sáránd Község Önkormányzata

Helyi gazdaságfejlesztés – Szerep Község 680 hrsz-ú ingatlanon
helyi piac – kültéri elárúsító hely és ideiglenes kitelepülés kialakításához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés

Szerep Községi Önkormányzat

Hűtőraktár kialakítása Komádiban

KOMOTTHON Komádi Idősek Otthona és
Gyermekélelmezési Nonprofit Közhasznú Kft.

34 995 680

A piac terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében

Polgár Város Önkormányzata

69 979 540

Raktárhelyiség kialakítása Kaba településen

Kaba Város Önkormányzata
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49 529 444
30 508 196

119 978 958

TURIZMUS FEJLESZTÉSE A MEGYÉBEN
A megye gazdaságának fellendítéséhez a térségi szintű turisztikai fejlesztések is hozzájárulnak. Összefogással, közösen,
a megyei turisztikai elemekre építve, koordináltan komoly vonzerejű tematikus programok, idegenforgalmi termékcsomagok állíthatók össze. Ennek keretében a helyi kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség, ami ugyancsak bővíti a gazdasági lehetőségeket és a foglalkoztatási esélyeket. A megvalósuló
fejlesztések célja, hogy változatos turisztikai kínálattal minél több vendéget vonzzon a térség, és minél hosszabb legyen
a tartózkodási idő a megyében. Ha a fejlesztések eredményeképpen több időt tudnak eltölteni a turisták a megyében, a
megnövekedő igények kiszolgálásához, a megjelenő új turisztikai szolgáltatások biztosításához a folyamatba bevont magánvállalkozásoknál is új munkahelyek jönnek létre.

Az egyik legnagyobb turisztikai fejlesztés közel 1 milliárd forint, a megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programból – amely több település együttműködésével, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vezetésével – valósul meg
a „Magyar szürkék útja” kulturális tematikus útvonal.
A projekt célja a magyar szürke tartásához és kereskedelméhez kapcsolódó több évszázados kulturális örökségnek turisztikai célú hasznosítása, új turisztikai attrakciók kialakítása, fenntartható fejlesztése. A projekt keretében létrejön egy
Hajdú-Bihar megye területén húzódó kulturális tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatásra kerül a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és
közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszíne, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel.
A fejlesztés eredményeként Hajdúböszörményben zöld beruházás keretében megépül egy pásztormúzeum, Balmazújvárosban a Semsey kastélyban új látványraktár kerül kialakításra, továbbá Hortobágyon megújul a vízi színpad és a település központjában megépül egy vendéghodály is, mely a vendégek fogadására és további benti programok megtartására
lesz alkalmas, Hajdúnánáson egy portékaház épül meg, ahol lehetőség nyílik majd a térség helyi termékeinek a megismerésére, valamint megvásárlására is.
A projekt sikeres megvalósításában részt vesz még Nádudvar, Nagyhegyes, Hajdúszoboszló is, ezen településeken is a
magyar szürkék útjához kapcsolódó turisztikai attrakciók kerülnek kialakításra.
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TURIZMUS FEJLESZTÉSE A MEGYÉBEN
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVILEK ÁLTAL MEGVALÓSULÓ
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK A MEGYÉBEN
Projekt címe
Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron

Támogatást igénylő
Nádudvar Város Önkormányzata

Kulturális és szabadidőközpont kialakítása turisztikai célú fej- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
lesztésként Hosszúpályiban
Pusztatemplom turisztikai célú fejlesztése Nyíradonyban

Ligetalja-Guth Idegenforgalmi Egyesület

Esztár Község fenntartható turizmusfejlesztése egy szabadtéri Esztár Község Önkormányzata
színpad, és az Ízek-Háza megújítása által
A hajdúhagyományok turisztikai fejlesztése Vámospércsen

Vámospércs Városi Önkormányzat

Hajdúhadházon Interaktív Présház megvalósítása

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Lovas látogatóközpont kialakítása turisztikai attrakcióvá fej- Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület
lesztésként Nyíradonyban
Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén? című temati- Berettyóújfalu Város Önkormányzata
kus útvonal -Berettyóújfalu, Bakonszeg, Zsáka települések építészeti, történelmi, irodalmi értékei, hagyományainak turisztikai célú fejlesztése

Projekt
összköltség
50 000 000 Ft
50 010 002 Ft
72 205 000 Ft
255 127 760 Ft
126 053 850 Ft
151 831 596 Ft
249 500 000 Ft
215 000 000 Ft

Meglévő természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál
fejlesztése Derecskén

Derecskei Kertbarátok Hagyományőrző Egyesülete

270 000 000 Ft

Turizmusfejlesztés Nyíradony Szakolykertben található
Gencsy Kúria területén

Gúth-Keled Idegenforgalmi És Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

486 420 000 Ft

A berettyóújfalui zsinagóga és a zsákai Rhédey kastély felújítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

500 000 000 Ft

Vasparipán a nevezetességek között: ismerjük meg Hajdú-Bihart

Hajdúsági Fiatalokért Kulturális Egyesület

500 000 000 Ft

A Hajdúböszörményi Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai
Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

770 001 000 Ft

Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

975 000 000 Ft

Ebes - Szabadidő park (illusztráció)

Hajdúnánás - Portéka Ház látványterve
(Tervező: Vágner Attila)

Hortobágy - Vendéghodály látványterve
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(Tervező: Fodor Dániel)

TURIZMUS FEJLESZTÉSE A MEGYÉBEN
Igazi különlegesség és az országban szinte egyedülálló fejlesztés eredményeként fog megvalósulni Ebes határában egy olyan aktív kikapcsolódást
biztosító turisztikai látványosság, ahol vasparipán,
kisvasúton lehet majd megtekinteni Magyarország
nevezetességeit.
A fejlesztés részeként továbbá kialakításra kerül
még vasút és makettkiállítás, állandó népviseleti kiállítás, játszótér, étterem, melyek egész évben nyitva
fognak állni a látogatók előtt.
Szintén a megye turisztikai vonzerejét fogja növelni, az 1903-ban megépült berettyóújfalui zsinagóga
épületének teljes rekonstrukciója, amely régen a berettyóújfalui zsidó közösség jelképe volt és amely újból eredeti állapotát fogja visszanyerni, ezáltal újból
látogathatóvá válik a nagyközönség előtt. A fejlesztés részeként, vele párhuzamosan szintén felújításra
kerül a zsákai Rhédey kastély is.

Berettyóújfalui zsinagóga látványterve
(Tervező: Nagy László)

Hajdúböszörmény – Fürdőkert fejlesztés
(Tervező: Péter Zoltán)

Nyíradony - Lovas turisztikai látogatóközpont látványterve
(Tervező: Trenka Zoltán)
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KORSZERŰBB, GYORSABB KÖZLEKEDÉS A MEGYE ÚTJAIN
Azt követően, hogy 2006-ban az M35 autópálya megépítésével Debrecen is bekerült a gyorsforgalmi úton elérhető nagyvárosok sorába,
folytatódott az újabb szakaszok megvalósításának előkészítése. A
többéves tervezést követően 2016 nyarán ismételten megkezdődött
egy jelentős gyorsforgalmi útszakasz építése Hajdú-Bihar megyében. A kormányzat kiemelt céljai között szerepel az, hogy az országhatárok gyorsforgalmi úton is megközelíthetők legyenek, emellett
a térségben élők szempontjából alapvető igény az is, hogy a 42. és a
47. sz. főutak mentén fekvő településeken is csökkenjen az átmenő
forgalom.
A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló M35 autópálya továbbépítésével, valamint az M4 autópálya országhatárig történő megvalósításával több, mint 55 km új szakasz létesül. A megyeszékhely
közlekedési helyzete 2017. december 13-tól kezdődően várhatóan
jelentősen javul, ugyanis aznap átadásra kerül az első építési ütem,
így a teherforgalom már Debrecent elkerülve a 481. sz. főúton érheti el a 47. sz. főutat. A 47. sz. főút mellett lévő településeken élők 2018 decemberében lélegezhetnek fel, ekkorra ugyanis várhatóan teljes egészében megépül a Debrecent
Berettyóújfaluval összekötő autópálya szakasz is. Az országhatár elérését biztosító M4 autópálya 26,5 km-es szakasza
várhatóan 2020 elejére készül el. Reményeink szerint addigra a határon túli területeken is kiépül a csatlakozó autópálya
szakasz, és ezzel lehetővé válik az erdélyi települések gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb megközelítése, valamint
jelentősen csökkenhet a térségi főútvonalak terheltsége is.
A gyorsforgalmi utak mellett szót kell ejteni a meglévő főúthálózat fejlesztéséről is. A NIF Zrt. legjelentősebb munkái
itt jelenleg a 471. sz. főút mentén zajlanak. A sokáig „halálútként” is emlegetett főút jelentős térségi forgalmat bonyolít
le, az út korábbi állapota, valamint a nagy forgalom nem
tette lehetővé a régóta tervezett beavatkozások elvégzését.
A fejlesztési program első elemének elkészültét követően
Hajdúsámson és Nyíradony között már nyár óta biztonságos körülmények között lehet autózni. Debrecen elérésében
nagy szerepe lesz a Hajdúsámsont elkerülő szakasz megvalósításának. Az egy éve zajló kivitelezési munkák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 2018 nyarán Hajdúsámson
belterületén jelentősen csökkenjen a forgalom. Várhatóan
az elkerülő szakasz átadásával egyidőben veszi kezdetét a
Debrecent Hajdúsámsonnal összekötő 4,5 km-es szakasz
bővítése. Itt a tervek szerint 2x2 sáv fogja biztosítani a jövőben a megfelelő áteresztő képességet és a balesetmentes közlekedést. A szalagkorláttal elválasztott főúti sávok mellett párhuzamos szervízút hálózat is épül, amit a jelzőlámpával
szabályozott csomópontokon keresztül lehet majd megközelíteni.
A 471. sz. főúti beavatkozások mellett elkészültek a 48. sz. főút fejlesztési tervei is, amelyek Vámospércs térségének elérését biztosítják majd. A tervek szerint 26,5 km-en megerősítésre és szélesítésre kerül az útburkolat, valamint kerékpárút
szakaszok is épülnek. Ezek a fejlesztések várhatóan javítják majd a baleseti statisztikákat, gyorsabbá és biztonságosabbá
teszik a közlekedést.
Szintén elkészültek a tervek és már az engedélyek is rendelkezésre állnak a 4. sz. főút Hajdúszoboszló és Debrecen
közötti szakaszának bővítéséhez. Amennyiben a kivitelezéshez szükséges források biztosításra kerülnek, akkor a
csomópontok átépítésével és a 2x2 sáv kialakításával itt is jelentősen javítható a forgalombiztonság. A forgalombiztonság mellett az elérési idő is fontos szempont a mai közlekedésben, emiatt született az a döntés, hogy Debrecen
és Szeged között is gyorsforgalmi összeköttetést kell kialakítani, az ehhez szükséges tervezési munkák 2018-ban
kezdődnek meg.
2018-ban tovább folytatódnak a kerékpárúti fejlesztések is, aminek köszönhetően Tépe és Berettyóújfalu között közel
10 km új szakasz épül érintve az M4 autópálya 47. sz. főúti csomópontját is.
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KORSZERŰBB, GYORSABB KÖZLEKEDÉS A MEGYE ÚTJAIN
VASÚT
A Szajol – Püspökladány vonalszakasz kivitelezésének 2015. év
végi befejezését követően 2017-ben – a tervezést, projekt előkészítést, közbeszerzést követően – folytatódik a 100. számú vasúti
fővonal korszerűsítése Püspökladány és Debrecen között. Debrecen állomás részleges átépítésének tervezése az Intermodális
Személyszállítási Központ megvalósításával összhangban történik. Az egységes európai építési szabványok alkalmazásával,
a teherbírás, a sebesség és a kapacitás növelésével, korszerű
elektronikus rendszerek alkalmazásával, a forgalombiztonságot
és az utaskiszolgálást javítva újul meg hazánk egyik legforgalmasabb vasútvonala. A kétvágányú, villamosított pálya 44 km
hosszú szakaszán, korszerű peronok, gyalogos aluljárók, liftek, P+R parkolók építésével, az eljutási idő csökkentésével,
az ütemes, megbízható vasúti menetrend kialakításával, az utastájékoztatási rendszerek fejlesztésével, az intermodalitás
biztosításával, új korszerű szerelvények beszerzésével vonzó, megfizethető közlekedési alternatíva állhat az állampolgárok rendelkezésére. A vonalszakasz kivitelezése a vasúti elektronikus rendszerek telepítésével tervezetten 2020-2021-re
fejeződik be.
Püspökladány – Biharkeresztes vasútvonal villamosítás, szakaszos korszerűsítés 2019-re prognosztizált kivitelezésének
előkészítése 2017-ben megkezdődött az engedélyezési tervek készítésével. A villamosítás 55,6 km hosszú, egyvágányú
pályán valósul meg. Minden állomáson és megállóhelyen megújul a térvilágítás, korszerű akusztikus és részben vizuális
utastájékoztató berendezések, valamint 55 cm magas peronok épülnek. Az új peronok akadálymentesen is megközelíthetők lesznek.

IMCS
A Debreceni Intermodális Személyszállítási Központ létrehozásával a Debrecen vasútállomáshoz és a Petőfi tér fejlesztéséhez szervesen illeszkedő épületegyüttes, közlekedési hálózat és térrendezés valósul meg.
A 2018 tavaszán kezdődő projekt részeként lesüllyesztésre kerül a 4 sz. főút a kedvezőbb gyalogos-, kerékpáros kapcsolatok biztosítása érdekében, továbbá a közlekedési igényekhez optimalizáltan átépül a Homokkerti felüljáró 4. sz. főúthoz
való csatlakozása is, ott két darab ún. „spirális” körforgalom épül.
Az intermodális csomópont területén a helyi- és helyközi buszjáratok kiszolgálására közös buszpályaudvar kerül kialakításra, ezzel a Külsővásártéri buszpályaudvar megszűnik. A személygépkocsival érkező utasok számára 3 szintes parkolóház épül 386 álláshellyel, amelyben ún. „kiss and ride”, taxi és mozgássérült parkolóhelyeket, továbbá 160 férőhelyes
kerékpártároló kerül kialakításra.
Az építészetileg értékes utasforgalmi épület átépítésre kerül, a kiegészítő funkcióknak pedig új épületek adnak majd helyet. A meglévő épületegyüttesből egyedül a keleti szárny kerül elbontásra. A felújított felvételi épület elé az új városképi
megjelenést és építészeti arculatot kölcsönző, legyezőszerűen elhelyezett épületszárnyak kerülnek, amelyek földszintjére
kereskedelmi egységek, emeleteire pedig irodák költözhetnek.

Debreceni Intermodális Személyszállítási Központ
(NIF Zrt.)

9

KORSZERŰBB, GYORSABB KÖZLEKEDÉS A MEGYE ÚTJAIN
A közúti és a vasúti fejlesztések mellett meg kell még
említeni a kerékpárutak fejlesztését, melyek elsődleges
célja, hogy a már meglévő kerékpárutak egymással
összekapcsolódjanak, elérve így a megye nagy részén
a kerékpárral történő közlekedést, mely elősegítheti a
munkába járást, vagy az aktív kikapcsolódást egyaránt.
A kerékpárút fejlesztések nemcsak a településeket fogja összekötni, hanem lesznek olyan fejlesztések is melyek a település határokon belül fognak megvalósulni.
Jelen fejlesztési ciklusban kitűzött egyik legjelentősebb
cél, hogy Debrecenből teljesen Nagyváradig el lehessen kerékpárral jutni.

A JÖVŐ GENERÁCIÓ JÓLÉTÉÉRT, FEJLŐDÉSÉÉRT
A kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében fontos cél a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése is. A gyermekjóléti alapellátások közül a már meglévő bölcsődei, valamint az óvodai férőhelyek
fejlesztése, valamint új férőhelyek létrehozásával a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése
a cél.
Az óvodai fejlesztések esetében nemcsak az önkormányzati, hanem az egyházi fenntartású intézmények is megújulnak.
Görbeházán az óvoda új sószobával bővül, mely elősegíti a gyermekek egészséges fejlődését, egyes intézményekben nemcsak felújítás, bővítés fog megtörténni, hanem a gyermekek új udvari és fejlesztő játékokkal fognak gazdagodni.

Hajdúböszörmény – Napsugár Óvoda
(Tervező: Kerek Lajos Csaba)
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TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSEK
A MEGYÉBEN
TOP-1.4.1-15 „A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST
SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL”

Projekt címe

Támogatást igénylő

Elnyert támogatás
összege

A Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde eszközbeszerzése

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Óvoda udvar fejlesztése Tiszagyulaháza településen

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

20 300 000 Ft

A Váncsodi Mesevilág Óvoda fejlesztése

Váncsod Községi Önkormányzat

21 016 001 Ft

Aranykapu Óvoda fejlesztése

Hajdúhadház Város Önkormányzata

30 975 031 Ft

Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejleszés

Hajdúsámson Város Önkormányzata

32 430 161 Ft

Szivárvány Óvoda fejlesztése

Hajdúhadház Város Önkormányzata

32 672 528 Ft

Az esztári Epreskert Óvoda szolgáltatásainak minőségi
fejlesztése új eszközök, fedett terasz és parkoló kialakítása által

Esztár Község Önkormányzata

41 480 486 Ft

Eszközfejlesztés a Vámospércsi Óvodában

Vámospércs Városi Önkormányzat

43 033 887 Ft

A Napsugár Egységes Óvoda-Bölcsőde felújítása

Újléta Község Önkormányzata

48 500 000 Ft

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény
fejlesztése Sárrétudvari nagyközségben a foglalkoztatás
és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

55 708 097 Ft

Óvodai infrastrukturális fejlesztés Hajdúbagoson

Hajdúbagos Község Önkormányzata

65 505 916 Ft

A Körösszegapáti Óvoda infrastrukturális fejlesztése

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

66 000 000 Ft

Egészséges életmód biztosítása a Gólyafészek Óvoda és
Bölcsődében

Görbeháza Község Önkormányzata

70 000 000 Ft

Óvoda fejlesztés Nyíradony-Aradványpusztán

Nyíradony Város Önkormányzata

71 987 221 Ft

A Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése

Monostorpályi Község Önkormányzata

80 000 000 Ft

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése

Biharkeresztes Város Önkormányzata

85 000 000 Ft

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése

Balmazújváros Város Önkormányzata

100 000 000 Ft

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda felújítása, bővítése

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

100 000 000 Ft

Bölcsődei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken

Egyek Nagyközség Önkormányzata

110 000 000 Ft

A Nyírmártonfalvai óvodás gyermekek óvodai körülményeinek javítása Óvodai tornaszoba és kiszolgáló
helyiségek kialakítása és berendezése -

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat

120 000 000 Ft

Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskaikert településen

Bocskaikert Községi Önkormányzat

130 000 000 Ft

Nyírábrány Községi Óvoda kialakítása, építése, meglévő
épületrész bővítésével

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

149 500 000 Ft

A csökmői Játéksziget Óvoda infrastrukturális fejlesztése

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

170 000 000 Ft

A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen

Mikepércs Községi Önkormányzat

179 999 998 Ft

A Hajdúnánási Református Óvoda komplex fejlesztése új
óvodai épület kialakításával

Hajdúnánási Református Egyházközség

199 980 061 Ft

Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építése

Álmosd Község Önkormányzata

200 000 000 Ft

A hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda felújítása

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház

248 330 816 Ft

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata
a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába
állás segítéséért

9 990 288 Ft

249 281 923 Ft

A hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Weszprémy G.
utcai telephelyének fejlesztése.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

269 220 000 Ft

Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményeinek fejlesztése

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

300 000 000 Ft

Benedek Elek Óvoda felújítása, bővítése

Ebes Községi Önkormányzat

300 000 000 Ft

Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében

Földes Nagyközség Önkormányzata

300 000 000 Ft
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MEGÚJULÓ VÁROSKÖZPONTOK
Jelen fejlesztési ciklusban is lehetőségük van a városoknak a városközpontjaik megújítására, mely
közösségi térként is funkcionál, egyben lehetőséget
biztosítanak ezen városközpontok különböző városi
rendezvények megtartására is.
A fejlesztések megvalósítása során a városok különös
figyelmet fordítanak a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz
arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a
családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos
eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti
fenntarthatóság követelményeit szolgálják.

Hajdúsámsonban a városközpont megújítása révén felépül egy új
fedett piac. (Tervező: Incze László)

A MEGYÉBEN A KÖVETKEZŐ VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSEK FOGNAK MEGVALÓSULNI
TOP-2.1.2-15 „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA”
Projekt címe

Támogatást igénylő

Elnyert támogatás
összege

Zöld város kialakítása Tégláson

Téglás Város Önkormányzata

185 000 000 Ft

Zöld város kialakítása Nyíradonyban

Nyíradony Város Önkormányzata

200 000 000 Ft

Komádi városközpontjának környezettudatos fejlesztése

Komádi Városi Önkormányzat

230 187 330 Ft

Zöld város kialakítása Tiszacsegén

Tiszacsege Város Önkormányzata

249 993 875 Ft

Zöld város kialakítása Nádudvaron

Nádudvar Város Önkormányzata

250 000 000 Ft

Kaba belvárosának felvirágoztatása III. ütem

Kaba Város Önkormányzata

258 606 519 Ft

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon

Hajdúhadház Város Önkormányzata

290 000 000 Ft

Balmazújvárosban zöld környezet megteremtése

Balmazújváros Város Önkormányzata

307 000 000 Ft

(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

666 683 979 Ft

Zöld város kialakítása Püspökladányban

Püspökladány Város Önkormányzata

399 831 000 Ft

Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban

Hajdúsámson Város Önkormányzata

459 993 048 Ft

Aktív közösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

600 000 000 Ft

Zöld Város kialakítása Derecskén

Derecske Város Önkormányzata

700 000 000 Ft

Berettyóújfalu, az egészséges zöldváros

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

700 000 000 Ft

Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

800 000 000 Ft

Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesz- Vámospércs Városi Önkormányzat
tési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen

Elmondható, hogy a megye szinte valamennyi városában
valósulnak majd meg fejlesztések, melyek az ott lakók komfortérzetét, jólétét, kényelmét fogják szolgálni. A fejlesztések
eredményeként megújulnak majd a közterületek, a városközpontban lévő épületek, valamint új szolgáltatások jönnek
létre. Több városközpontot megújító beruházás esetében új
fedett piac épül meg, vagy a közlekedést elősegítve körforgalom kerül kialakításra.
Megújuló zöldpark látványterve
Hajdúsámsonban
(Tervező: Incze László)
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800 000 000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYE NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI
SZERTEÁGAZÓAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI
Az elmúlt két évben megvalósuló nemzetközi projekteknek és a partnerségi megállapodásoknak köszönhetően
Európaszerte több mint 20 ország több mint 60 szervezetével került kapcsolatba a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat.
Az együttműködés folyamatos.
A megyei önkormányzat nyolc nemzetközi projektben működött/működik közre. A témák változatosak: az energiatudatos gondolkodástól a fényszennyezés csökkentésén át a klaszterpolitika fejlesztéséig, a fiatal vállalkozók támogatása
vagy a bürokrácia csökkentése is szerepel a lefedett területek között. Változatos képet mutat a nemzetközi projektekben
résztvevő partnerszervezetek köre is, hiszen a települési önkormányzatok mellett az együttműködők között vannak megyei, regionális, illetve országos döntéshozó szervezetek, egyetemek és kutatóközpontok, fejlesztési ügynökségek, alapítványok, egyesület is.
Az önkormányzat a különböző együttműködési megállapodások keretében is aktív kapcsolatot tart külföldi partnereivel.
A nemzetközi tapasztalatokat a helyi fejlesztési programok során igyekszik hasznosítani, hogy ezzel is elősegítse HajdúBihar megye fejlődését.
A LENTI TÉRKÉP MUTATJA BE A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PARTNERI KAPCSOLATAIT EURÓPÁBAN
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GONDOSKODÓ MEGYE
GONDOSKODÓ MEGYE
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE A MEGYÉBEN
Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája
területileg a megyében is egyenetlen, nagyszámú a rossz
állapotú, fejlesztést igénylő, illetve hiányos vagy elavult
eszközökkel rendelkező orvosi rendelők, védőnői tanácsadók, iskola-egészségügyi rendelők száma, amely különösen a hátrányos helyzetű térségeket érinti.
Ezért az önkormányzatoknak lehetőségük van a Területés Településfejlesztési Operatív programból az egészségügyi alapellátásoknak helyt adó épületek, épületrészek
fejlesztésére, új épület építésére, valamint az alapellátási
tevékenység végzéséhez szükséges, az ellátás biztosításához elengedhetetlen eszközök beszerzésére, annak érdekében, hogy az egyes településeken, minden lakos számára
hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi alapellátások szolgáltatásai.
Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének fontosságát az
adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket,
ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban a lakosság közvetlen környezetében, lakóhelyén.
Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális
fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyen-

lőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az
alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyermekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek.
Több településen a fejlesztések eredményeként megújul a
- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás (felnőtt, gyermek,
vegyes praxis);
- fogorvosi alapellátás;
- alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás;
- védőnői ellátás;
- iskola-egészségügyi (iskolaorvosi, iskola-fogorvosi) ellátás

Berettyóújfalu:

A megyében legelsőként került felújításra, illetve 2017.
október 25. napján átadásra a berettyóújfalui felnőtt háziorvosi rendelő. Az önkormányzat még a döntést megelőzően saját felelőssége terhére, bízva a pozitív támogatói
döntésben feltételes közbeszerzési eljárást írt ki, így a döntést követően azonnal meg tudtak kezdődni a kivitelezési
munkák. A teljes rendelő intézet felújításra került, továbbá
a minél színvonalasabb ellátás érdekében új eszközök beszerzésére is sor került.

A rendelőben egy tablókiállítás is helyet kapott,
mely a háziorvosi szolgálat történetét mutatja be.
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GONDOSKODÓ MEGYE
TOP-4.1.1-15 „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE”
Projekt címe

Támogatást igénylő

Elnyert támogatás összege

Komádi Orvosi Rendelő fejlesztése

Komádi Városi Önkormányzat

36 000 000 Ft

Új, integrált egészségház létesítése Folyás településen

Folyás Község Önkormányzata

36 108 369 Ft

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szentpéterszeg településen

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat

40 000 000 Ft

Tépe község egészségügyi alapellátásának fejlesztése

Tépe Község Önkormányzata

42 517 430 Ft

Újtikos egészségéért!

Újtikos Községi Önkormányzat

42 955 212 Ft

Konyár Község egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése

Konyár Község Önkormányzata

43 390 820 Ft

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Kismarja településen

Kismarja Község Önkormányzata

48 610 247 Ft

Egészségügyi alepellátás fejlesztése Hortobágyon

Hortobágy Község Önkormányzata

50 000 000 Ft

Egészségügyi alapellátások fejlesztése Szerepen

Szerep Községi Önkormányzat

60 575 116 Ft

Egészségház kialakítása

Biharnagybajom Községi Önkormányzat

80 000 000 Ft

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Hajdúhadházon

Hajdúhadház Város Önkormányzata

88 111 095 Ft

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hajdúdorogon

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Berettyóújfalu felnőtt háziorvosrendelőjének felújítása

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

100 000 000 Ft

Egészségügyi Centrum kialakítása Hajdúszováton

Hajdúszovát Község Önkormányzata

100 000 000 FT

Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása

Hajdúsámson Város Önkormányzata

103 793 039 Ft

Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

132 000 000 Ft

Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesz- Püspökladány Város Önkormányzata
tése
Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

99 568 000 Ft

141 472 174 Ft
150 000 000 Ft

Hajdúböszörményben is megkezdődtek már az orvosi rendelő felújítási munkálatai, mely a fejlesztést
követően igen modern lesz, melyet a látványterv is bemutat. (Tervező: Péter Zoltán)
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GONDOSKODÓ MEGYE
TOP-4.2.1-15 „SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE”

Projekt címe
Szociális támogató szolgálat fejlesztése Kabán

Támogatást igénylő

Elnyert támogatás
összege

Kabai Támasz Családsegítő És Gyermekjóléti
Társulás

10 543 914 Ft

A Konyári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá- Konyár Község Önkormányzata
lat fejlesztése

15 322 486 Ft

A Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése

Váncsod Községi Önkormányzat

19 000 001 Ft

A hajdúdorogi Görögh Péter Szociális Központ
fejlesztése

Hajdúdorog Város Önkormányzata

20 195 493 Ft

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése Bihardancsházán

Bihardancsháza Község Önkormányzata

28 624 340 Ft

Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése Vámospércsen

Vámospércs Városi Önkormányzat

40 080 000 Ft

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bárándon, Báránd Községi Önkormányzat
2016

45 000 000 Ft

Szociális szolgáltatásfejlesztés Hajdúszováton

Hajdúszovát Község Önkormányzata

50 000 000 Ft

Idősek nappali ellátási körülményeinek fejlesztése Berekböszörményben

Berekböszörmény Község Önkormányzata

50 000 000 Ft

Liget Közösségi Ház fejlesztése Balmazújvároson Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

55 000 000 Ft

Ügyfélbarát családsegítő és gyermekjóléti központ kialakítása

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

55 878 204 Ft

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Körös�szegapátiban

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

68 000 000 Ft

Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése
Sárrétudvariban

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

68 064 709 Ft

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése Görbeházán

Görbeháza Község Önkormányzata

68 072 000 Ft

Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Hajdúsámson Város Önkormányzata

79 987 140 Ft

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése Sápon

Sáp Községi Önkormányzat

80 000 000 Ft

A Szociális Szolgáltatási Központ infrastruktúrá- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
jának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben

83 375 510 Ft

Szenvedélybetegek nappali ellátásának fejlesztése Hajdú Gondoskodó Szervező, Ellátó Nonprofit
Hajdúhadházon
Korlátolt Felelősségű Társaság

83 423 033 Ft

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Bocskaikert Községi Önkormányzat

97 074 633 Ft

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ,
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
szociális alapellátás fejlesztése

Püspökladány Város Önkormányzata

102 032 000 Ft

Hajdúsámsonban is megújul az
orvosi rendelő.
(Tervező: Incze László)
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ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
Az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése
érdekében több önkormányzati épület energetikai megújítására kerül sor, melynek eredményeként csökkennek az épületek fenntartási költségei is.
A fejlesztések részeként az épületekre napkollektorokat telepítenek, nyílászárókat cserélnek, hőszivattyú rendszerek kerülnek telepítésre.
Az energiatakarékosság jegyében elsősorban az önkormányzati épületek, polgármesteri hivatalok, művelődési központok
energetikai megújításai történnek meg. Az épületek többségében megépítésük óta nem történt fejlesztés. A beruházást
követően a mai kor követelményeinek megfelelő, korszerű, energia hatékony épületek kivitelezése valósul meg.
TOP-3.2.1-15 „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE”

Projekt címe

Támogatást igénylő

Elnyert támogatás
összege

A Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése Esztáron

Esztár Község Önkormányzata

50 188 034 Ft

Energetikai korszerűsítések Nagyhegyesen

Nagyhegyes Község Önkormányzata

50 429 043 Ft

Nagyrábé Nagyközség önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

50 491 847 Ft

Nagykereki község önkormányzati épületének energetikai
korszerűsítése

Nagykereki Községi Önkormányzat

50 738 855 Ft

Görbeházai Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
felújítása.

Görbeháza Község Önkormányzata

51 553 034 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Magyar- Magyarhomorog Községi Önkormányzat
homorog településen

54 000 000 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bihartorda településen

Bihartorda Községi Önkormányzat

54 201 867 Ft

Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

54 829 710 Ft

A hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése

Hajdúdorog Város Önkormányzata

58 712 284 Ft

A Sárándi Óvoda energiatudatos korszerűsítése

Sáránd Község Önkormányzata

59 225 165 Ft

A biharnagybajomi régi Emeletes Iskola (AGORA) épületének energetikai korszerűsítése

Biharnagybajom Községi Önkormányzat

62 383 688 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vámospércs városában

Vámospércs Városi Önkormányzat

64 575 040 Ft

Használaton kívüli épület energetikai korszerűsítése és közigazgatási funkciókkal történő felruházása Bárándon

Báránd Községi Önkormányzat

64 900 000 Ft

Energetikai fejlesztés Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
épületein

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

78 013 024 Ft

Napelemes rendszerek telepítése Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

78 299 724 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőpeterden

Mezöpeterd Község Önkormányzata

80 000 000 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron.

Polgár Város Önkormányzata

80 000 000 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Újtikos
községben

Újtikos Községi Önkormányzat

83 244 864 Ft

Iskola komplex energetikai felújítása Tiszacsegén

Tiszacsege Város Önkormányzata

91 885 209 Ft

Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Biharkeresztes Város Önkormányzata

95 469 872 Ft

Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

95 846 044 Ft
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Projekt címe

Támogatást igénylő

Elnyert támogatás
összege

Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot
célzó fejlesztése Balmazújvároson

Balmazújváros Város Önkormányzata

100 000 000 Ft

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Fülöp községben

Fülöp Községi Önkormányzat

104 374 500 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson
Városában

Hajdúsámson Város Önkormányzata

113 458 500 Ft

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen

Szerep Községi Önkormányzat

113 650 289 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csökmő
településen

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

116 581 460 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tépe községben

Tépe Község Önkormányzata

126 631 297 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tetétlen
községben

Tetétlen Községi Önkormányzat

135 010 857 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon II. ütem

Hajdúhadház Város Önkormányzata

147 067 100 Ft

A püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai
fejlesztése

Püspökladány Város Önkormányzata

148 887 718 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berettyóújfalu településen

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

150 000 000 Ft

Monostorpályi Község önkormányzati épületeinek energetikai
korszerűsítése

Monostorpályi Község Önkormányzata

150 000 000 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Derecske
településen

Derecske Város Önkormányzata

166 079 510 Ft

Komplex energetikai fejlesztések Téglás Város intézményeinek
épületein

Téglás Város Önkormányzata

185 075 558 Ft

A Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületek energetikai korszerűsítése Sárrétudvari településen

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

199 994 447 Ft

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

209 845 076 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány
Nagyközségben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

214 976 192 Ft

Mikepércs Község önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
megújuló energiafelhasználás kialakításával

Mikepércs Községi Önkormányzat

250 000 000 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I. ütem

Hajdúhadház Város Önkormányzata

290 689 364 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

291 524 773 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bagamér
Nagyközségben

Bagamér Nagyközség Önkormányzata

293 026 748 Ft

Kaba Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő Sári Gusztáv
Központi Általános Iskola épülethatékonysági és épületenergetikai fejlesztése

Kaba Város Önkormányzata

300 000 000 Ft

Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

371 721 935 Ft

Berettyóújfalu –
Megújuló polgármesteri hivatal
látványtervei
(Tervező: Struba Péter)
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FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, A minél nagyobb foglalkoztatottság érdekében
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal valamint a
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.vel a megye foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében
közösen valósít meg közel 1,235 miiliárt Ft. értékben egy
projektet. A támogatás keretében a támogatás közel 80%-a
munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását tartalmazza, mint
pl. bér-és járulék támogatás, bértámogatás valamint egyéb
munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. A bértámogatásokat
elsősorban a vállalkozások tudják igénybe venni a munkavállalóik után, míg a munkavállalók képzéseken illetve egyéb
munkaerő-piaci szolgáltatásokban tudnak részt venni.
A projekt keretén belül, létrejött egy Megyei Paktumiroda is,
mely a megyei önkormányzat épületén belül található meg,
és szoros kapcsolatot ápol a megye vállalkozásaival a munkaerőpiaci-igények feltérképezése céljából.
Továbbá a megyei önkormányzat ezen projekten belül különös hangsúlyt fektet egy megyei befektetés ösztönzési program kialakításában, mely elősegíti a jövőben a megyébe betelepülő vállalkozások felkutatását, betelepülését.
A projekt megvalósításának legelején létrejött egy szakmai
egyeztető fórum, mely a projekt végrehajtása során időszakonként ülésezik. Ezen üléseken megvizsgálják a megye

munkaerő-piaci folyamatait, és mivel a tagok a munkaerőpiac különböző területeit képviselik, megpróbálnak a legkedvezőbb módon beavatkozni a folyamatokba, hogy a foglalkoztatottsági szint a megyében növekedjen, valamint hogy a
kereslet – kínálati folyamatok a leghatékonyabban tudjanak
működni a munkaerő területén.

A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOT LÉTREHOZÓ
ELSŐ SZERVEZETEK A KÖVETKEZŐK:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
Debreceni Egyetem
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Civilek a Fiatalokért Egyesület (Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum)

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.
A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.,
mint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdasági társasága – korábban a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési
Tanács munkaszervezete – 1997 óta folytat a megyei területfejlesztéshez kapcsolódóan komplex szakmai tevékenységet.
Az Ügynökség az évek során folyamatosan bővítette tevékenységi- és ügyfélkörét. Az európai uniós pályázatok során
szolgáltatásait a kis- és középvállalkozási szektor mellett a
közszféra szereplői, az önkormányzatok és azok intézményei
is egyre nagyobb számban veszik igénybe.
Célunk a köz-, civil-, és vállalkozói szféra szereplői fejlesztési
elképzeléseinek sikeres megvalósításához széleskörű szakmai
segítség és tájékoztatás nyújtása, és partnereink segítése az
uniós és hazai pályázati rendszerben való eligazodásban. A
2014-2020 programozási időszakban már több száz pályázat szakmai kidolgozásában és benyújtásában vettünk részt
olyan operatív programok keretében, mint például a TOP,
EFOP, GINOP, Vidékfejlesztési Program, vagy a határmenti
fejlesztéseket támogató RO-HU program.
Cégünk segíti a pályázni vágyókat, illetve a nyertes projektgazdákat céljaik megvalósításában. Szakembereink több éves
szakmai tapasztalattal rendelkeznek gazdaságfejlesztési, városfejlesztési, környezetfejlesztési, turisztikai, közlekedésfejlesztési, humán infrastruktúra fejlesztési és vidékfejlesztési projektek megvalósításában, valamint térségi, települési
stratégiai programok elemzésében, tervezésében, kidolgozásában. Munkatársaink segítségükre lehetnek a projektek
összeállításában, a pályázatírásban, valamint a projekt teljes
megvalósításában is.
Tevékenységek:
A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Hajdú-Bihar megyében működő olyan nonprofit szervezet,

amely részt vesz a megye területét érintő fejlesztések előkészítésében, megvalósításában, területfejlesztési és településfejlesztési szolgáltatásokat biztosít a megyében működő és a
megyével kapcsolatban álló szervezetek számára.
Az Ügynökség tevékenységi körébe tartozik:
• a fejlesztésekkel kapcsolatos tanácsadás: az önkormányzati,
üzleti és civil szféra számára nyújtott pályázati tanácsadás, fejlesztési igényfelmérés és előzetes jogosultságvizsgálat.
• a projektelőkészítés és pályázatírás: projektfejlesztési tanácsadás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, üzleti
terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása, bírálat nyomon követése.
• a fejlesztések teljes körű menedzsmentje: támogatási szerződések megkötése, a projektek szerződés szerinti megvalósulásának koordinálása, elszámolások és beszámolók elkészítése
és benyújtása, szerződés módosítások és változás bejelentések
lebonyolítása, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés,
fenntartás időszakban utánkövetés, jelentések készítése, intézményrendszerrel való kapcsolattartás.
• a stratégiai tervezés: különböző területi szintekre (megyei,
járási, települési) vonatkozó stratégiai fejlesztési dokumentumok (koncepciók, stratégiák, akciótervek) készítése az
előírásoknak mindenkor megfelelő szakmai tartalommal, kimagasló minőséggel és partnerségi tervezéssel. Szakértő munkatársaink több éves szakmai tapasztalatára alapozva készítjük
a pályázatokhoz, különböző szakmai anyagokhoz szükséges
előkészítő tanulmányokat, ágazati stratégiákat, illetve az egyes
fejlesztéseket megalapozó szükséglet-és igényfelméréseket.
A fejlesztések területi és szakmaterületi koordinációja: megyei
és térségi partnerségi programok kidolgozása, megvalósításban való közreműködés, folyamatok irányítása, ellenőrzése.
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TÖRTÉNELMI LÉPTÉKŰ EGYETEMFEJLESZTÉS
A LEGek egyeteme
A Debreceni Egyetem az ország legrégebben folyamatosan
működő, a legtöbb tudományterületet átfogó és a legszélesebb
képzési kínálatát nyújtó intézménye. A rangsorokban is a világ
élvonalában szereplő felsőoktatási intézmény szakmai munkájával, 42 ezres egyetemi polgárságával az egész régióra, közvetve
150-200 ezer ember életére van hatással. Az oktatási intézmény
a 128 milliárd forintot meghaladó költségvetésével a város és
a régió gazdaságfejlesztésének is kiemelkedő szereplője. Különleges értéke a 14 karon tanuló 29 ezer hallgató, a különböző
egységekben dolgozó 10 ezer dolgozó, a 3 ezer köznevelésben
tanuló diák és az ötezer külföldi hallgató sajátos összetartó közössége.
A Debreceni Egyetem a várossal és a megyei önkormányzattal,
valamint az ipari szereplőkkel együttműködésben az oktatáskutatás-innováció hármasával járul hozzá a régió fejlesztéséhez. A képzési és kutatási fókuszterület az egészségipar, ami
az orvostudomány, a gyógyszeripar és a betegellátás mellett
további területeket, például az élelmiszeripart, a műszaki- és
természettudományokat, illetve a sporttudományt is érinti. Az
egyetem ipari együttműködéseiben a világcégek, legnagyobb
múltú iparvállalatok mellett a helyi kis- és középvállalkozások
igényei is megjelennek. A piacképes tudással rendelkező diplomások kibocsátása mellett fontos intézményi cél az ipari bevételek növelése, az önfenntartó intézményi működés hosszú távú
biztosítása.
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Az intézmény történetének meghatározó időszaka előtt áll:
a következő években mintegy 60 milliárd forintos fejlesztést valósít meg. Ehhez a hazai céltámogatások mellett az
európai uniós pályázatok (EFOP, GINOP, KEHOP) is hozzájárulnak. A következő években tervezett infrastrukturális
és tudományos fejlesztéseinek fontos eleme a kutatás-hasznosítás és az innovációs struktúra korszerűsítése.
Fenti célok megvalósítására a következő években Innovációs Központ épül a Debreceni Tudományos Technológia és
Innovációs Parkban (Vezér utcai Ipari park) 3,8 milliárd Ftból. Az új létesítmény a betelepülő cégek-intézmények kiszolgálásában játszik majd szerepet. Ugyanitt, a Vezér utcai
Ipari Parkban épül fel a Debreceni Egyetem oltóanyag pilot
üzeme 2,5 milliárd forintból. Ez lesz Közép-Európa első,
úgynevezett sejtvonalalapú biotechnológiai oltóanyaggyártó kísérleti üzeme, ahol kisszériás kísérleti vakcinagyártás
indul, ami a folyamatos klinikai vizsgálatokat követő törzskönyvezés után megalapozhatja egy nemzeti oltóanyaggyár
építését Debrecenben. Hasonlóan jövőbe mutató beruházás
a többfunkciós modern tanuló központ (Learning Center),
amit az Egyetem téri campuson terveznek kialakítani csaknem 3 milliárd forintból. Az ötszintes épület kifejezetten az
itt tanuló ötezer külföldi hallgató oktatási körülményeit javítja majd speciális tanuló és előadó terekkel, konzultációs
helyiségekkel és szolgáltatási központtal.
Multidiszciplináris agrártudományi képzését több beruházással tervezi fejleszteni az intézmény. A Böszörményi
úti campuson Hidrológia Mérőház és Üvegház épül, a
Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telepen pedig egy szaporító üvegházat alakítanak ki, ahol Magyarországon egyedülálló kísérleteket végeznek majd olyan új, funkcionális
takarmányok előállítására, melyek a húsminőség javulását
eredményezik. Az egyetemi sport folyamatosan fejlődő infrastrukturális háttere is további létesítményekkel gazdagodik a következő két évben: a Böszörményi úti campuson
4 fedett és 8 szabadtéri pályát magában foglaló teniszközpont, Pallagon kézilabdacsarnok épül, míg a Nagyerdei
Stadionban pedig asztalitenisz-központot alakítanak ki.
Az intézmény célja, hogy az egyetemi tudásbázisra alapozott gazdaságfejlesztési eredmények a megyébe érkező
multicégek mellett a helyi kis- és középvállalkozások számára is elérhetőek legyenek, emellett az egyetem korszerű
és modern infrastruktúrája, valamint szolgáltatásai a megyében élők számára a mindennapok részévé váljanak.

INNOVATÍV GAZDASÁGFEJLESZTÉS
A megyében több vállalkozás különös hangsúlyt helyez a minél innovatívabb, újabb megoldások kidolgozására, termékfejlesztésekre. Ezen cégek a már több éve folyó fejlesztések eredményeiként, olyan új termékeket, szolgáltatásokat fejlesztettek ki, melyek ma már elérhetőek nemcsak a megye, hanem több esetben a hazai, valamint a külföldi piacokon is.

HAJDÚSÁGI SÜTÖDÉK – SMART FOOD
A Hajdúsági Sütödék-csoport innovátorként határozza meg magát a fejlesztési folyamatokban.
A 2014-2020-as fejlesztési ciklus kezdetén a Hajdúsági Sütödék számára nem volt kérdés,
hogy a cégcsoport fejlődése
milyen irányt vegyen, hiszen
akkor már jó évtizede dolgoztak olyan intelligens élelmiszerek (Smart Food) kifejlesztésén, amelyek finomak és
teljes gasztronómiai értékűek,
tudományosan
tervezettek,
klinikai vizsgálatokkal igazoltan kedvező élettani hatásúak
és biztonságosak, konkrét célcsoportoknak készülnek és sokak fogyaszthatják őket.

Piaci kényszerből
Az egész kutatás-fejlesztés alapját jelentő ötlet az ezredfordulón fogant, valójában piaci kényszerek vitték rá a tulajdonost, hogy az innovatív élelmiszerek kutatásába kezdjenek.
A Hajdúsági Sütödéknél stratégiai döntés született: a tartós
piaci előny kivívása érdekében megtartják a sütőipari termékeiket, de plusz hozzáadott értékkel változtatnak rajta. Ez lett
az egészség. Így a kenyér nagyon jó hordozója lehet kedvező
élettani hatásokat kiváltó speciális összetevőknek.
Határozott jövőkép
Az élelmiszerek kedvező élettani hatásait vizsgáló projekt
mindvégig tisztán vállalati kutatás keretében történt. Ehhez
sem uniós, sem hazai forrást nem vettek igénybe. Az igényes
szakmai protokollok szerint végzett klinikai vizsgálatokba kétezer önkéntest vontak be. E vizsgálatok többsége olyan biztató eredménnyel zárult, hogy gyakorlatilag azokból születtek
meg később a különböző brandek. Ők az első hazai cég, amely
Novel Food (Új Élelmiszer) eljárást folytatott le sikerrel az
Európai Unióban, és számos szabadalmi bejelentést tettek az
USA-ban, az EU-ban, Kanadában és Eurázsiában.
Az „első fecskék”
Ma van négy kialakult brandjük, mind önálló élettani területre
szól, jól körülhatárolható embercsoportoknak. A Vitajó brand
első termékei, a cipók tavasszal kerültek a boltokba, ezek jótékony hatása (speciális vitamin- és ásványianyag-kombinációjuk révén) 6 millió embert érint idehaza. A gyártó „Tízezrek az okos élelmiszerekkel” címmel társadalmasítási akciót
indított, melynek keretében több mint tízezer család ingyen
ismerkedhetett meg ezekkel az okos élelmiszerekkel. A piaci
bevezetésre váró brandek között található olyan, mely szív- és
érrendszeri betegséggel rendelkezőknek ajánlott, illetve a leggyakoribb funkcionális emésztési rendellenességek tüneteit
enyhítik. A Hajdúsági Sütödéknél most azon dolgoznak, hogy
felépítsenek egy sajátos franchise-rendszert a piaci terjeszkedésre. Meggyőződésük ugyanis, hogy csak a már ismert Vitajó
cipóknak sokmilliárdos forgalma lehet idehaza.
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HAJDU CÉGCSOPORT

Az idén 65 éves HAJDU Cégcsoport három önálló, különböző tevékenységi körrel rendelkező cégből áll. A HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt. fontos szereplője az épületgépészeti
termékek előállításának és a háztartási gépgyártásnak. A
HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. jellemzően autóipari alkatrészek, elsősorban lemezmegmunkálással és lemezalakítással előállított részegységek gyártásával, valamint gyártóeszközök tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. A
HAJDU Infrastruktúra Zrt. egyik legfontosabb törekvése a
környezetvédelmi célok támogatása, az energiafelhasználás
racionalizálása. Az Ipari Park működtetését hivatott szolgálni, a betelepült cégek energiaellátását, sőt a tevékenységeik során keletkezett veszélyes és kommunális hulladékok
kezelését is biztosítja.
A HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. az elmúlt időszakban
4,5 milliárd Ft értékű fejlesztési csomagot valósított meg.
Ennek keretében egy közel 4500 m2 alapterületű új gyártócsarnokot létesítettek. Az invesztíció részeként 4 nagy
teljesítményű és munkaasztalú présgép, illetve azok kiegészítő berendezései lettek telepítve. Ehhez kapcsolódóan a
mosókapacitás és a szerszámüzemi képességek is tovább
fejlődtek, több új CNC gép áll a termelés rendelkezésére. A
vállalat a következő időszakban az intenzív partnerbővítést
és az árbevételének növelését helyezi előtérbe. Arra törekszik, hogy az autóiparon kívül is szerezzen stabil, hosszú
távú partnerkapcsolatokat, továbbá önállóan, csak szerszámgyártásra vonatkozó együttműködéseket alakítson ki.
A projekt részeként 400 millió forint értékben hajtott végre
fejlesztést a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., az összeg 7 új terméksor bevezetését támogatja. A jelentős hazai piac mellett
a cég külföldön is igen eredményes, több mint 35 országba
exportálja magas minőségű, megbízható termékeit.
Ugyancsak a cégcsoporthoz tartozó HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.-nek az energetikai hatékonyságot és
a dolgozói munkakörülményeket javító és a fejlesztéseket
támogató beruházások megvalósítására 0,5 milliárd Ft állt
rendelkezésére. Ennek köszönhetően jelentősen csökkent a
cégcsoport egységnyi árbevételre jutó energiafelhasználása
és a CO2 kibocsátása.
A komplex fejlesztéseknek köszönhetően a Cégcsoport
mintegy 150 új munkahelyet teremtett a térségben.

INNOVATÍV GAZDASÁGFEJLESZTÉS
GYORSFAGYASZTOTT ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁS LESZ FÖLDESEN
Az 1981-ben alapított,
mai nevén MIRELITE
MIRSA ZRT. az eddigi
négy gyára mellé Földesen tervezi zöldmezős
beruházás
keretében
ötödik gyárának felépítését, mely 20 000 tonna
áru előállítására alkalmas
gyorsfagyasztott
zöldség-gyümölcs előállító üzem lesz. Az itt előállított termékek döntő
része a világ minden
részébe kerül exportálásra, az export mellett
a hazai piacon is megvásárolhatók a MIRELITE, a MIRSA és
egyéb márkával megjelölt termékeik.
A rendkívül széleskörű gyártói kapacitást bővíti a 21. századnak megfelelő technológiai felszereltséggel a vállalat, a földesi
beruházás megvalósításával.
A MIRELITE MIRSA ZRT. Földes község területén gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemet és ennek kiszolgálására hűtőtárolót kíván létrehozni.
A beruházás célja, hogy az ország ezen térségében is elősegítse,
az ipari növények és a kertészeti kultúrák fejlesztését, lehetőséget adjon arra is, hogy a kis területtel rendelkező gazdálkodó

emberek megélhetéséhez
hozzájáruljon olyan kertészeti kultúrákban megtermelt zöldségek és gyümölcsök felvásárlásával, amely
a kisebb családi gazdaságok számára is biztos bevételi forrást garantál hosszú
távra.
A beruházás révén a térség foglalkoztatása is megnő, a
kétkezi munkásokon kívül élelmiszer feldolgozó szakmunkások, lakatosok, villanyszerelők, elektroműszerészek,
targoncások, sofőrök, raktárosok, laboránsok, irodai dolgozók és mérnökök számára biztosít majd munkát. Emellett a nyári időszakban lehetőség lesz szezonális munkára
is, nem csak felnőtt lakosság részére, hanem bizonyos kor
felett a diákok számára is biztosít nyári kereseti lehetőséget.
A vállalat számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Már 12 terméke kapott Magyar Termék Nagydíjat. A
Mezőgazdasági Minisztériumtól kétszer elnyerték az Agrárgazdaság Minőség díját. A Magyar Élelmiszeripar Nagykövete címet is megkapták.
A nemzetközi elismerések közül, elismerést kaptak többek
között Párizsban, Amszterdamban és Dubaiban.

KÖZÉP-KELET EURÓPA LEGMODERNEBB TÉRKŐGYÁRA ÉPÜL
BIHARKERESZTESEN

A VIASTEIN Kft. a Bayer Construct cégcsoport tagja. A cégcsoport legnagyobb vállalkozása a Bayer Construct Zrt., mely
egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő középvállalkozás.
A cégcsoport Romániában (Kökösön) már rendelkezik egy
térkőgyárral és egy nemesítő üzemmel, ezáltal több éves gyártási és értékesítési tapasztalatot tudunk felmutatni a térkőgyártás
területén. Jelenlegi célunk Magyarország, Közép-Kelet Európa legmodernebb és legmagasabb technológiai fejlettségű
térkőgyárának és nemesítő üzemének létrehozása Biharkeresztesen.
A Fejlesztések I. ütemeként 2017. júliusában átadásra került
egy Közép-Kelet Európában egyedülálló fejlettségű térkőgyár
Biharkeresztesen, az Önkormányzat által ipari parknak kialakítani kívánt területen.
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A telepített technológia lehetővé teszi olyan termékpaletta
létrehozását, melybe az alaptermékek gyártásán túl speciális és prémium termékek is készülhetnek. A beruházás
eredményeként létrejött Magyarország első magyar tulajdonban lévő prémium térkőgyára. A projekt megvalósítása
által 40-45 új munkahely biztosítható.
A Fejlesztések II. üteme egy Magyarországon egyedülálló, térkő-nemesítő üzem kivitelezésére irányul. Az építési
munkálatok jelenleg is folynak.
A beszerezni kívánt gépsor a térkövek és blokkok felületének megmunkálására szolgál, jelentősen növeli a termékek
műszaki tartalmát megváltoztatva azok kinézetét, illetve
egyes fizikai tulajdonságit. A technológia lehetővé teszi a
betonelemek antikolását, finomszórását, lakkokkal történő
bevonását és gyémántcsiszolását, mely szignifikáns értéknövekedéshez vezet. A projekt megvalósítása által 10-15 új
munkahely biztosítható.
A Fejlesztések III. ütemének célja egy világszínvonalú gyártását lehetővé tevő, ipari létesítmények, irodaházak, lakóházak fal-, födém-, lépcső- és egyéb tartószerkezeteinek
előregyártását szolgáló új üzem létrehozása.
Az előszerelt termékek segítségével készülő épületek felállítása extrém gyorsasággal kivitelezhető. A fejlesztés megvalósulási helyszíne szintén a biharkeresztesi ipari park. A
projekt tervezett kezdete 2018. január, tervezett befejezése
2019. december.
A beruházás által 150 új munkahely teremtése valósítható
meg.

INNOVATÍV GAZDASÁGFEJLESZTÉS
NYÍRADONYBÓL IS LEHET SIKERSZTORIT CSINÁLNI!
termelési folyamat hatékonyságát növelték. A Karsol eddigi legnagyobb beruházásának keretében a géppark jelentős
részét lecserélték, a gyárat a legújabb modern fűrészipari
és asztalosipari CNC vezérelt gépekkel szerelték fel. Az automata gépsoroktól és festőrobotoktól a tulajdonosok ugrásszerű fejlődést várnak a koporsógyártásban. A termelés
kapacitása a tervek szerint jövőre már napi 160 darabra bővül valamint lehetővé válik egy esetleges második műszak
beindítása, amely összességében növelni fogja a dolgozói
létszámot is.
A Karsol Kft. fennállása óta a fejlesztésre közel két milliárd
forintot költött. Ez a hatalmas összeg természetesen nemcsak a termelés volumenét növelte, hanem a munkakörülményeket is modernizálta.

A KARSOL Kegyeleti Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
történetét 2002-ben két fiatalember, Balogh Károly és Kőrösi
Zsolt kezdte el közösen írni Nyíradonyban. Az azóta eltelt 15
évben a cég 2003-as, kezdeti 182 millió forintos nettó árbevételét megtízszerezték, 2016-ban ez az összeg meghaladta az
1.725.730.000 forintot. Az ő történetük is jó példa arra, hogy
megfelelő stratégiával, innovációval és szorgalommal egy nyírségi kisvárosból is lehet sikeres vállalkozást vezetni. Nekik ez
olyannyira sikerült, hogy először a magyar, majd később az európai kegyeleti piacot is meghódították.

Ma már olyan számítógép által irányított gépekkel kell
dolgozni, amelynek használatához például nem szükséges
faipari szakmai végzettség. Ez néhány éve még elképzelhetetlen lett volna. Ezért a nyíradonyi céghez egyre több
olyan fiatal jön dolgozni, akiknek fontos a versenyképes
jövedelem, a kiszámítható, biztos megélhetés korszerű, világszínvonalú munkafeltételek között.

A Karsol Kft. mércét teremtett a hazai és a külföldi kellékgyártók számára. Hihetetlen teljesítménynek tűnik, hogy a semmiből indulva mindössze tizenöt év alatt hatalmas munkával,
fiatalos lendülettel és kiváló üzletpolitikával sikerült Közép-Európa legnagyobb koporsógyártó cégévé válni. A 100 százalékig
magyar tulajdonú vállalkozás jelenleg százharminc családnak
biztosít megélhetést a településen, amelynek 70 százaléka helyi
lakos. Ezzel az önkormányzat után a cég a legnagyobb foglalkoztató Nyíradonyban.
A Karsol Kft. termékeit Európa 16 országában forgalmazza, de
exportál olyan egzotikus piacra is, mint például Guadeloupe
vagy Réunion-sziget. Több mint 100 terméktípust gyárt, naponta 150 darab koporsó gördül le a szalagról.
A Karsol Kft. termékei a minőség és árfekvés paraméterében
annyira vonzók, hogy ma már inkább csak presztízsből állítanak ki Bolognától kezdve, Párizson keresztül egészen Moszkváig a világ legnagyobb szakmai expóin.
A cég nyíradonyi telephelyén folyamatosan kopognak a piac
legkomolyabb szereplői, a megrendelések teljesítésének egyedül a gyártókapacitás szab határt. Ennek a kihívásnak is köszönhető, hogy az elmúlt években pályázati és önerős beruházásoknak köszönhetően több mint egy milliárd forint értékben
hajtottak végre fejlesztéseket. Először egy 400 millió forint értékű beruházás keretében egy 1.000 m2-es új raktárcsarnokkal
bővítették az üzemet. A fejlesztés következő ütemében pedig a
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