„Helyi gazdaságfejlesztés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Écsen”
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00003
Écs Községi Önkormányzat a TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00003 konstrukció keretében „Helyi
gazdaságfejlesztés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Écsen” c. pályázattal 131 984 410 Ft
pályázati támogatásból valósítja meg 2018.02.01.-2020.08.31. között a Tó utcai ipari fejlesztési terület
kiszolgálásának és közmű ellátásának I. ütemét.
A projekt célja:
A betelepülni szándékozó vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztése, a működési feltételek
kedvezőbbé tétele, új munkalehetőségek teremtése. Az iparterület infrastrukturális fejlesztését célzó beruházáson
keresztül a település alkalmassá válhat térségi, megyei gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti
infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a
versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.
A projekt keretében az Écs község területén elhelyezkedő Tó utcai ipari fejlesztési terület közlekedési
kiszolgálásának és közmű ellátásának I. üteme tervezett az alábbiak szerint:
Útépítés: I – es számú területfeltáró, kiszolgáló útépítési hossza: 183 m x 6 m = 1098 m2
III – as számú kiszolgáló útépítési hossza: 94 m x 6 m = 564 m2
Az I-es fejlesztési ütem összesített útépítési hossza: 277 m x 6 m = 1662 m2
Vízi közmű ellátás: 170 m + 86 m
Szennyvízelvezetés: 242 m
Átemelő: 1 db
Csapadékvíz elvezetés árokhálózattal: burkolt árok: 413 m, csapadékvíz tározó: 1 db
A projekt keretében egyéb befektetés-ösztönzési tevékenység is tervezett, mely alapvetően három típusú
tevékenységet foglal magában: megjelenés /arculat, kapcsolatfelvétel, promóció.
A projekt eredményeképpen kialakításra kerül 4 (3,7478) ha iparterülethez való közvetlen hozzájutás üzleti
alapinfrastruktúra kiépítése révén és 3 db vállalkozás jut támogatáshoz (vissza nem térítendő támogatás 1 db; nem
pénzügyi támogatás 2 db). A projekt hatására közvetve nő Écs befektetési lehetőségeinek ismertsége. Hosszabb
távon a projekt II. ütemének megvalósításával összesen 6,0545 ha iparterület fejlesztéséhez és 4-5 vállalkozás
betelepüléséhez járul hozzá. A projekt eredményeképpen a vállalkozói környezet fejlesztésével és az üzleti
infrastruktúra lehetőségének megteremtésével új, tudásalapú innovatív vállalkozások jelennek meg a településen,
bekapcsolva a települést a térség, a megye gazdasági fejlődésébe.

