2020. augusztus
Ófehértó Község Önkormányzata

Sajtóközlemény
UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL LÉTESÜLT A HELYI VÁLLALKOZÁSOKNAK
BIZTOSÍTÓ INKUBÁTORHÁZ ÓFEHÉRTÓN

HELYET

Ófehértó Község Önkormányzata a Széchényi 2020 Területfejlesztési Operatív Program
keretében meghirdetett, „Inkubátorházak fejlesztése” című pályázati kiírásban 291,38 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt megvalósításával az önkormányzat a
kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének javítását, a vállalkozói hajlandóság
növelését, az önfoglalkozatás és az innovatív vállalkozói szemléletmód terjedését szeretné
ösztönözni azáltal hogy alapinfrastruktúrát biztosít a helyi vállalkozások részére.
Ófehértó Község Önkormányzata elkötelezett a helyi vállalkozások létrejöttének ösztönzése és
támogatása iránt. Az önkormányzat igen kedvező helyzetbe került azáltal, hogy az M3-as autópálya a
település mellett halad el és le-, illetve felhajtó épült mely közvetlenül bekapcsolta a nemzetközi
áruforgalomba és közlekedésbe a települést. A projekt célja, hogy az inkubátorházba betelepülő
vállalkozások az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a vállalkozások telephelyi és
menedzsment funkcióinak megerősödésével hozzájáruljanak a helyi és térségi foglalkoztatottság,
valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP növeléséhez, ezáltal a helyi iparfejlesztés és a
nemzetgazdaság erősödéséhez. A fejlesztés közvetlen célja, hogy az önkormányzati tulajdonú
inkubátorház hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes,
lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez.
A fejlesztést egy már hosszú évek óta használaton kívül álló épület helyén valósította meg az
önkormányzat. Az így létrejövő közel nettó 400 m2 alapterületű inkubátorház, a benne található irodai,
közösségi és multifunkciós terekkel egy igen modern és minden igényt kielégítő környezetet is
infrastruktúrát biztosít az ide betelepedő induló vállalkozásoknak ahhoz, hogy megerősödve
továbbléphessenek majd. Az épülethez ingyenes akadálymentesített parkoló és két elektromos
töltőállomás is tartozik a környezettudatosság jegyében, illetve az épület fűtéshez/hűtéshez és az
energiaellátásához szükséges energiát is megújuló energiával szolgálja ki a fűtést/hűtést biztosító
hőszivattyús rendszer és a 15 kWp-s napelemes rendszer által.

Az önkormányzatról és a megvalósítandó fejlesztésről bővebb, a projekt előrehaladásával aktualizált
információkat a www.ofeherto.hu oldalon olvashatnak.
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