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A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt célja a helyi gazdaság 
fejlesztését elősegítő Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház létrehozása a barnamezős 
ingatlan újrahasznosítása révén. A Központ részben a kezdő és start-up-vállalkozások létrejöttét és 
piacra segítését, részben az ipari parkba települő vállalkozások részére irodai, szakmai szolgáltatások, 
tanácsadói tevékenység nyújtását célozza. 
 
A 3200 m2 alapterületű telken álló kétszintes, összesen 1133,16 m2 hasznos alapterületű épület 
barnamezős fejlesztés keretében megújul. A Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház a felújítás 
eredményeként termelő/gyártó, irodai és közösségi funkciót kap. A termelő funkció a földszinten, az 
irodai az emeleten található, mindkét funkció több, mint 450 m2 hasznos alapterületű a hozzájuk 
kapcsolódó közösségi, szociális funkcióval együtt. 
Az épületben 12 db iroda, 2 db tárgyaló és 2 db oktatóterem kerül kialakításra. Az irodák, tárgyalók 
változtatható méretűek lesznek, a rugalmas átméretezés révén az igényekhez pontosabban igazodó 
tevékenység valósítható meg, és az igényekhez jobban igazodó rendezvényprogram szervezhető. 
A projektben megújuló energia-hasznosítást biztosító elemek alkalmazása (napelem, földhő) is 
megvalósul, az épület teljesen akadálymentesített lesz. A zöldfelületfejlesztések során telepítendő 
növényfajták kiválasztása a soft program része, őshonos, a területre jellemző növényfajok közül történik 
a kiválasztás. A csapadékvízzel történő altalaj-öntözés biztosítja a folyamatos zöld növénytakarót. 
A projektben tervezett soft tevékenység a „Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a 
lakosság körében” témakörben valósul meg, a bevont hátrányos helyzetű lakosság száma előzetesen 
80 főre tervezett. 
A szakmai megvalósítás keretében a Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház promóciójához, 
piaci bevezetéséhez kapcsolódóan marketing-, kommunikációs tevékenység valósul meg. A projekt 
tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31. 
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Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.1-15 
számú Barnamezős területek rehabilitációja című felhívása keretében sikeresen pályázott a helyi 
gazdaság fejlesztését elősegítő Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház létrehozására a 
barnamezős ingatlan újrahasznosítása révén. A fejlesztéshez 381,96 millió forint vissza nem térítendő 
európai uniós támogatást nyert.  

 
 


