
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kisbajcs 2018. október 31. 

Kisbajcs Község Önkormányzat 

TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00007 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
KISBAJCS II. SZÁMÚ IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE – IPARI TERÜLET 

MEGKÖZELÍTÉSE 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata (9062 Kisbajcs, Kossuth utca 1.), mint kedvezményezett a „Kisbajcs 

II. számú ipari terület infrastruktúrájának fejlesztése – ipari terület megközelítése” című TOP-1.1.1-15-

GM1-2016-00007 kódszámú pályázata a TOP-1.1.1-15 kódszámú „Felhívás ipari parkok, iparterületek 

fejlesztésére” című és „TOP-1.1.1-15” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet. 

 

 

Pályázat címe: „Kisbajcs II. számú ipari terület infrastruktúrájának fejlesztése – ipari terület megközelítése” 

Kedvezményezett neve: Kisbajcs Község Önkormányzata 

Kedvezményezett címe: 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

Konzorciumi partnerek: Győr Megyei jogú Város 

  

Elnyert támogatás: 64.845.942,- Ft vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Projekt zárása: 2018. december 31. 

 

Kisbajcson a már meglévő iparterület megközelíthetőségének fejlesztése, és ezáltal közvetve a 

település vállalti környezetének, illetve az üzleti infrastruktúrájának fejlesztése a cél. A megvalósítás egyik 

része a feltárást segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A projekt megvalósítása elősegíti az 

ipari terület könnyebb megközelíthetőségét, mind kerékpáros-, mind gyalogos- és autóúton. 

  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 64,84 millió forint európai uniós 

támogatás segítségével. 

A fejlesztés eredményeként  Kisbajcs Község Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron megyei 

Önkormányzati Hivatal konzorciumi formában, a TOP-1.1.1-15 „Felhívás ipari parkok, iparterületek 

fejlesztésére” c. felhívás alapján megvalósította Kisbajcson, a már meglévő iparterület megközelíthetőségének 

fejlesztését, ami által közvetve a település vállalati környezete illetve az üzleti infrastruktúrája fejlődik. 

Kisbajcson a jelenlegi ipari területen belül az infrastrukturális fejlesztés aszfaltozási munkálattal történt meg, 

ami által javul a belső közlekedés és vonzóbbá válik az ipari területet választó vállalkozások számára. Az 

iparterület feltáró út, útépítési munkái több részből álltak össze, mint pl.: építés előkészítő, föld- és alépítményi 

munkák, aszfalt burkolat építési munkák, közmű csővezeték kivitelezési munkái, forgalomtechnikai munkák 

és befejező munkák. Ezenkívül az iparterület elérhetőségét javító beruházások mentek végbe a településen, 

ilyen a Kisbajcs-Nagybajcs települését összekötő kerékpárút kiépítése. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A projektről bővebb információt a www.kisbajcs.hu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: Kisbajcs Község Polgármestere: Kamocsai Sándor  

Tel.: 96/560-233, 06/20 597-9525, e-mail:  polgarmester@kisbajcs.hu 

9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

Tel.: 96/560-230 


