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I. A szakmai összefoglaló célja 

A TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 számú projekt - Helyi Foglalkoztatási 

Együttműködések Sárbogárd Járásban projekt keretében a megalakult hivatalos 

Fórum elfogadta a járás Foglalkoztatási stratégiáját, melyben meghatározásra kerültek 

azok a kulcsprojektek, amik elősegítik az átfogó stratégiai célok megvalósulását és 

hozzájárulnak a következő jövőkép megvalósulásához: 

 

Sárbogárdi járás vonzó életperspektívát, tartós foglalkoztatást nyújt lakói 

számára, ösztönző vállalkozási környezet, fenntartható működésre képes 

önkormányzatok és helyi társadalmak, valamint kedvező lakókörnyezet révén. 

 

Ebben a dokumentumban kerülnek összegyűjtésre mindazon eszközök és elemek, 

melyek elősegítik a kulcsprojektek megvalósulását, biztosítják azok előrehaladásának 

folyamatos nyomon követését és a munkacsoport általi kontrolját. 

 

Egyik ilyen kulcsprojekt a Beruházás Ösztönző projekt, melynek átfogó célja: 

A járásközpont gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási központtá fejlesztése, oktatási- 

képzési központ szerepének erősítése. 

 

II. Beruházás Ösztönző Kulcsprojekt bemutatása 

 

A) Indokoltság, helyzetfeltárás  

A projekt célja a járásban működő mikro kis és középvállalkozások támogatása a helyi 

gazdaság erősítése érdekében.  

A stratégiában elkészített SWOT elemzés alapján a járás fejlettségi szintje a megyei 

átlagnál jóval kedvezőtlenebb, a megye legfejlettebb járásának (székesfehérvári, 

illetve gárdonyi) felét sem éri el. A járás fejlettségét meghatározza a vállalkozások 

alacsony száma, tőkeereje, tevékenységi köre. A járás döntően 

agrárjellegű, meghatározóak az mezőgazdasághoz kapcsolódó 

kereskedelmi és egyéb szolgáltatások. Kevés a jelentős tudást, 

szakértelmet, így nagy hozzáadott értékkel rendelkező 
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terméket előállító vállalkozás. A mezőgazdasági szektor monokultúrás jellege, szinte 

teljes körű gépesítettsége miatt a munkahelyek száma alacsony, a munkavállalók 

jelentős száma ingázik. Az önkormányzatoknak az adóbevétel alacsony szintje miatt 

korlátozottak az anyagi lehetőségeik a gazdaság érdemi fejlesztésére, a helyi 

vállalkozások támogatására. 

A vállalkozások méretének szerkezete sem előnyős, szinte teljesen hiányoznak a 

közép- és nagyvállalkozások, a KKV-k közt a mikrovállalkozások dominálnak. A 

tőkeerő, a méretbeli hátrányok, a szakképzett munkaerő hiánya meghatározza a 

befektetések nagyságát, a vállalkozások innovációs szintjét is, mely meglehetősen 

alacsony, így fejlődésük lassú, érdemi húzóágazat nincs a járásban. A gazdaságban 

az ipar, feldolgozóipar aránya kicsi, a térség érdekérvényesítő képessége 

fejlettségével arányosan gyenge. A térség turisztikai potenciálja gyenge, az 

önkormányzatoknak nincs ráhatása a természetvédelmi területek 

magánüzemeltetőinek fejlesztési tevékenységére. 

A fenti okok miatt szükséges a járási, illetve a járásban befektetni szándékozó 

vállalkozások beruházásainak ösztönzése, támogatása, ágazati szempontból 

elsősorban a térség adottságaihoz illeszkedő mezőgazdasági feldolgozóipari, 

gépipari, elektronikai, informatikai, logisztikai, e-kereskedelmi, turisztikai vállalkozások 

befektetés-ösztönzése az elsődleges cél.  

A járás helyi erőforrásokra épülő fejlődésének az alapja a start-up jellegű projektek 

és cégek támogatása ágazati fókusz nélkül. 

B) Kitűzött célok 

• Helyi vállalkozások fejlődésének, fejlesztéseinek ösztönzése és segítése; 

• Start-up vállalkozások, innovatív termék és technológia-fejlesztés támogatása;  

• Figyelemfelhívás, lobby tevékenység az előnyökre alapozó stratégiai 

térségfejlesztési program érdekében; 

• Befektetési koncepció és program kidolgozása és megvalósítása, ehhez 

kapcsolódó marketing és PR tevékenység. A befektetés-keresés során a közép- és 

kisvállalkozások előnyben részesítése (fokozatos építkezés, kockázat 

mérséklés); 

• Mezőgazdasági termékfeldolgozás ösztönzése, 

elősegítése, mezőgazdasági termékfeldolgozó 
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fejlesztéseknek a térségbe vonzása, termékfejlesztés; 

• Helyi termék-előállítás ösztönzése, hálózatos termelési és értékesítési rendszerek 

(szövetkezetek) feltételeinek kidolgozása és megteremtése; 

 Az üzleti infrastruktúra intézményi feltételeinek megteremtése (vállalkozás-

fejlesztési központ, inkubátorház, ipari park); 

 A külső infrastruktúrával ellátott barnamezős területek gazdaságfejlesztési 

infrastruktúrává történő fejlesztése. Az üzleti intézményi és fizikai infrastruktúra ipari-

logisztikai parkba, központba szervezése. 

 

C) Célcsoport 

Max. 250 főt foglalkoztató vállalkozások, azonban elsősorban mikro és 

kisvállalkozások. A paktum szervezete, a fórum tagjai nem vagy csak feltétlenül 

indokolt esetben lehet kedvezményezettje a paktum projektjeiben megvalósuló 

támogatásoknak. Indokolt esetkörülmények lehetnek: A paktum projekt keretében a 

paktum résztvevője, mint vállalkozás felé felmerült, más tag által javasolt, 

foglalkoztatást növelő fejlesztési cél elérése érdekében szükségessé váló munkaerő-

fejlesztés 

Ágazati szinten elsősorban az alábbi területen tevékenykedő vállalkozások 

támogatása kell, hogy megvalósuljon:  

• agrárium; 

• mezőgazdasági termékek feldolgozása, élelmiszeripar; 

• építőipar; 

• gép-, műszer-, elektronikai ipar, járműipari alkatrészgyártás, beszállítás; 

• informatika; 

• e-kereskedelem; 

• logisztika. 

Összességében azonban ágazati fókusz nélkül preferált a 

• magas innováció-tartalommal bíró tevékenység, az innovációs, termék-, 

technológia-, szolgáltatásfejlesztési céllal induló vállalkozások, start-up-ok 

befogadása; 

• általában a KKV-szektor bővítése, piacképességének 

erősítése, a szinten tartó beruházások támogatásának 

elkerülése; 
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• a helyi termék-előállítás, a helyi piaci hiányok, rések pótlását szolgáló 

gazdasági tevékenység. 

 

Az alapelvek mellett a konkrét kiválasztási kritériumok: járás területén székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező, maximum a járásban 250 főt foglalkoztató vállalkozások 

támogatása.  

 

D) Források 

Természetesen nem csak a paktum keretében finanszírozott támogatási eszközök 

igénybe vételére kell támaszkodni, mivel az elsősorban humánerőforrás fejlesztését 

szolgálja a bér és képzési igény kielégítése során, a beruházások infrastrukturális 

alapjait más forrásokból szükséges biztosítani. 

Tehát a projekt megvalósítás érdekében közvetlen a paktum keretében rendelkezésre 

álló forrásösszegek mellett az egyéb kapcsolódó, additív források (GINOP, TOP és 

VP) bevonására is szükség van (pályázati források, kombinált hiteltermékek, hitelek). 

 

E) Időhorizont 

2017. szeptember - 2019. június 

 

F) Kapcsolódási pont Megyei Projektekhez 

A helyi paktum része egy nagyobb Megyei paktumnak, így annak kitűzött céljait is 

figyelembe kell venni, kapcsolódási pontok figyelembevételével az ottani 

célkitűzésekhez is igazodni szükséges.  
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III. Kulcsprojekt megvalósítás tervezett lépései 

 

2015. december 22-től Sárbogárd Járás Szabad Vállalkozási Zónává (SZVZ) vált. 

Ennek a státusznak előnyeit nem sikerült még kiaknáznia a térségnek. A vállalkozások 

számának változása nem mérhető, mondhatni befektetések a térségben nem indultak 

meg, új közép és kisvállalkozások fejlesztései nem realizálódtak az elmúlt időszak 

alatt. Ennek az állapotnak a megszüntetése létfontosságú. Elő kell segíteni a SZVZ-

ben rejlő gazdasági és adózási előnyök népszerűsítését, melyhez azonban 

létfontosságú, hogy megfelelő infrastruktúra is jelen legyen a térségben. A 

foglalkoztatási stratégiában megnevezett „Mezőföld Szíve” szabad vállalkozási zóna 

program keretében elő kell segíteni az információ áramlást a megye vállalkozásai felé, 

hogy befektetéseik esetében számoljanak a térséggel. A munkacsoport ennek 

érdekében felveszi a kapcsolatot a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és 

közös Befeketetésösztönzés Dél-Fejérben tájékoztatató Fórumot bonyolítunk le a 

megye területén működő vállalkozások képviselőivel, ösztönözvén őket arra, hogy 

fejlesztési elképzeléseiket, bővülési szándékaikat Sárbogárd járásban (SZVZ 

zónában) tegyék meg/tervezzék a jövőben. Emellett a TOP-1.1.1 konstrukció 

keretében megvalósuló iparterület-fejlesztés előrehaladásának megfelelően szoros 

együttműködést eszközöl az iparterület működtetéséért felelős szolgáltatóval, és segíti 

annak befektetésösztönző és a beruházás élénkítő tevékenységét. 

 

A Munkacsoport szintén fontosnak tartja, hogy a barnamezős kihasználatlan területek 

és épületek gazdasági funkcióval feltöltöttek legyenek. Sárbogárd Város 

Önkormányzata a TOP-2.1.1 kiírás keretében elnyert támogatáson keresztül egy 

inkubátorház létesítését valósítja meg. Ebben elsősorban termelő, szolgáltató, 

kereskedelmi tevékenységet végző mikro és kisvállalkozások, start-up 

vállalkozásoknak kínál vonzó lehetőséget, hogy kipróbálhassák vállalkozási ötleteik 

életképességét, piacképességét és valóra váltsák innovációs elképzeléseiket. A 

munkacsoport felajánlotta a Sárbogárd Város Önkormányzata számára, 

hogy a projekt megvalósítása alatt szakmai segítséggel támogatja a 

beruházás elősegítését és a Széchenyi Programirodával – 

Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése programon 
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keresztül - elősegíti a térség fiataljainak start-up vállalkozási hajlandóságának 

növelését. 

 

A megyei foglalkoztatási stratégia egyik kulcsprojektje a Társadalmi Vállalkozások 

(továbbiakban TV) fejlődésének ösztönzése, hálózatosodásának elősegítése. A TV-k 

foglalkoztatási szempontból egy tranzit foglalkoztatási formát jelentenek, melynek 

segítségével a munkanélküli státuszban vagy közfoglalkoztatásban dolgozók 

elsődleges munkaerő-piacon történő megjelenését segíthetik elő. Sárbogárd járásban 

ezért elő kell segíteni a már működő a TV-knek (főként a szociális szövetkezetek) a 

fejlődését, hálózatosodását. Ezért a munkacsoport kapcsolatot épít ki és 

együttműködési megállapodást köt a megyei projekt megvalósítását elősegítő 

Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és a Befeketetésösztönző Nkft.-vel. Emellett a 

társadalmi vállalkozások ösztönzése GINOP pályázattal kapcsolatban egyeztetéseket 

folytat le a regionális OFA iroda munkatársaival, a térségben pályázó TV-k sikeres 

pályázatainak elősegítése érdekében. 

A helyi termék-előállítás, a helyi piaci hiányok, rések pótlását szolgáló gazdasági 

tevékenység biztosítása szintén fontos szempont a térség gazdasági életének 

fellendítése érdekében.  

A Munkacsoport a Fejér Termék megyei kulcsprojektért felelős szervezettel – 

Völgyvidék Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület - konzultál annak érdekében, hogy 

a Fejér megyében előállított élelmiszerek és kézműves termékek piacra jutásának 

támogatása érezhető legyen a Sárbogárd Járás életében is, és hogy a meghirdetett 

programokon és eseményeken a helyi élelmiszer és kézműves termékeket előállítók 

is képviselni tudják magukat. A cél, hogy ezen információk eljussanak Sárbogárd járás 

helyi termék előállítóihoz. 

 

A Vidékfejlesztési Program (VP) keretében megjelenő pályázati lehetőségek 

elérhetőségének biztosítása szintén kiemelt fontosságú a térség szempontjából, 

hiszen az agráriumban tevékenykedő gazdálkodók meghatározó szerepet töltenek be 

a járás gazdasági életében. A különböző kiírásokról folyamatosan tájékoztatni 

szükséges a gazdálkodókat, melyet a Nyílt Fórumülésekkel lehet 

egyrészt biztosítani, másrészt a paktum honlapján lehet ennek 

fórumát biztosítani. A fejlődés kulcsa, hogy a fentebb említett 



 

 

9 

iparterület fejlesztés keretében élelmiszeripari feldolgozó vállalat települjön a térségbe, 

így a gazdálkodóknak és helyi termelőknek helyben is biztosítva lehetne terményeik 

felvásárlása. Ez azért is fontos, mert a Kormány által meghirdetett Irinyi Terv kiemelten 

fejlesztendő ágazatnak tekinti az élelmiszeripar fejlesztését. Elő kell segíteni a 

konzervipar vagy közvetlen terményfeldolgozók létesítését. 

 

A munkacsoport fontosnak tartja a folyamatos kommunikációt és információ 

megosztást. Ennek elemeként a paktum honlapján folyamatos tájékoztatást nyújtanak 

a fentebb említett megvalósítást elősegítő elemek előrehaladásáról.    

Továbbá az iparterület fejlesztési projekt keretében kialakítandó marketing és 

befektetésösztönző terv elemeinek terjesztésében aktív közreműködés: 

 honlap kapcsolat és átjárhatóság biztosítása paktum oldalról, ipari terület 

hivatalos oldalára 

 direkt marketing (DM levél és eDM továbbítás)  

 hírlevél küldés partnereknek 

 print anyagok szórása 

Lakosság felé nyitás is fontos eleme a kommunikációnak, melyet paktum által készített 

társadalmasítást segítő kiadványok és kommunikációs felületek (honlap és 

sajtómegjelenések) biztosítanak. Ebben szükség szerint a munkacsoport részt vállal. 
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IV. Feladatütemezés 

A tervezett feladatok ütemezése ezen összefoglaló dokumentum részét képező 1. sz. 

mellékletben került kialakításra, azon okból kifolyólag, hogy annak módosítása 

egyszerűen elvégezhető legyen a törzsszövegen belüli módosítás elkerülése végett. 

A melléklet a 2017 évi ütemtervet és néhány olyan elemet tartalmaz, mely folyamatos 

megvalósítást feltételez. Az idő közben felmerülő egyéb feladatok alapján ez a 

melléklet folyamatosan változik, ezek a féléves felülvizsgálat során az értékelő 

anyagban külön megemlítésre fognak kerülni. 

A megvalósításhoz kapcsolódó tervezett feladatok megvalósításában a Munkacsoport 

összes tagja aktívan részt vesz. 

 

V. Nyomon-követés, értékelés 

 

A munkacsoport fontosnak tartja, hogy az összefoglalóban leírtak megvalósulása és 

előrehaladása időközönként felülvizsgálatra kerüljön, valamint számot tudjanak vetni 

arról, hogy milyen konkrét lépéseket tett meg a csoport az egyes megvalósítási elemek 

teljesülése érdekében. 

Ennek megfelelően a 2017. augusztus 22-én hivatalosan is megalakult Munkacsoport 

műhelymunkájára november hónapban került sor, ahol megvitatásra kerültek a 

Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott kulcsprojektek szakmai összefoglalói. A 

tagok döntöttek arról is, hogy először idén az éves beszámoló részeként majd utána 

félévente egy alkalommal kerül felülvizsgáltra az előrehaladás írásos rövid 

összefoglaló keretében (az értékelés alapja jelen dokumentum 1. sz. melléklete). Az 

összefoglaló megküldése a tagoknak elektronikusan történik, elfogadása szintén ilyen 

formában zajlik le és amennyiben indokolt egyeztető személyes találkozóra is sor 

kerülhet a Munkacsoport vezetőjének elrendelésére. Ebben az esetben a tagokat 

kiértesíteni szükséges a találkozót megelőző 5 nappal korábban. A Munkacsoport 

feladatainak összefogásáért és az időszaki értékelések elkészítéséért a 

paktumkoordinátor a felelős. 
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VI. A munkacsoport 

Tagok:  

Sárbogárd Város Önkormányzata,  

Echo Innováció Közhasznú Egyesület, 

Fejér Megyei Kormányhivatal, 

Szegletkő Generál Kft. és 

Gázmodul-Weisz Kft. 

A munkacsoport vezetője: Sárbogárd Város Önkormányzata 

Elérhetőség: 

Varga Kornél Csaba –paktumkoordinátor 

paktum@sarbogard.hu 

06-30-450-9481 

http://sarbogard.hu/helyi-foglalkoztatasi-egyuttmukodesek-sarbogard-jarasban 

 

Jelen dokumentum hatályba lépésének dátuma: 2017.11.15. 

 

Ellenjegyzés: 

 

…………………………………………………… 

Dr. Sükösd Tamás 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

mailto:paktum@sarbogard.hu
http://sarbogard.hu/helyi-foglalkoztatasi-egyuttmukodesek-sarbogard-jarasban
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Megnevezés Határidő Leírás 

1. Kapcsolatfelvétel a 

Fejér Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamarával 

2017. IV. negyedév 

Befektetésösztönzés Dél 

Fejérben – tájékoztató Fórum 

szervezésének egyeztetése, 

időpont meghatározása 

2. Munkacsoport 

menüpont létesítése a 

paktum al-honlapon 2017. IV. negyedév, majd 

folyamatosan 
Folyamatos tájékoztató és 

ismeretnyújtó anyagok 

elhelyezése, 

információnyújtás, 

társadalmasítás érdekében 

Munkacsoport adatok 

feltöltése 

SZVZ információk 

befektésösztönző 

információk  

folyamatosan szükség 

szerint 

TV információk folyamatosan szükség 

szerint 

3. Széchenyi 

Programiroda 

2017. IV. negyedév, majd 

folyamatosan 

Kapcsolatfelvétel a Start-up 

vállalkozások, fiatal 

vállalkozások ösztönzése 

érdekében, 

együttgondolkodás 

lehetőségeinek feltérképezése 

4. OFA 
2017. IV. negyedév, majd 

folyamatosan 

A járási TV-k Ginop 

pályázatainak feltérképezése, 

együttműködés 

lehetőségeinek feltérképezése  

5. Megyei paktum 

üléseken részvétel 
folyamatosan 

Főleg a munkacsoportos 

megbeszéléseken való 

részvétel: Fejér Termék, TV 

ösztönzés és hálózatosodás 
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6. Völgyvidék 

Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület 

2017. IV. negyedév, majd 

folyamatosan 

Fejér Termék kulcsprojekt 

megvalósításnak 

megismerése és információk 

eljuttatása a térségbe 

7. Társadalmi 

Vállalkozásfejlesztési és 

Befeketetésösztönző 

Nkft. 

2017. IV. negyedév, majd 

folyamatosan 

Kapcsolatfelvétel a TV-k 

ösztönzése és hálózatosodása 

érdekében, a helyi TV-k 

feltérképezése 

8. Iparterület és 

barnamezős projektek  
2018-2019 folyamatosan 

Iparterület és barnamezős 

projektekhez kapcsolódó 

marketingre rákapcsolódás  

9. Barnamezős kataszter 2018. év folyamán 

Fejér Megyei Paktum 

keretében elkészül a megye 

barnamezős klaszterének 

adatbázisa, melyhez 

Sárbogárd járás adatokkal 

segíti ennek előállítását 

 

 

 

 

 

 

 


