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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN 

TÁMOGATÁST NYERT EL PARÁDSASVÁR

 

A Vidékfejlesztési Program helyi piacok és közkonyhák fejlesztését

49,91 millió forintos vissza nem térít

a településen. A piachoz kapcsol

valamint egy napkollektoros rendszer

standdal rendelkezik. A támogatás mértéke a projekt teljes költségének 

 

Parádsasvár Heves megyében található község, 

turistacélpont. Az önkormányzat korábban is részt vett pályázati konstrukcióban, támogatás

1.2.1-15-HE1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

 

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-os kódszámú, „

közétkeztetés fejlesztése” című pályázat célja 

lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, 

a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése

keretében lehetséges piacok és közko

is. A támogatás összege piac fejlesztése

maximum 20 millió forint lehet, az igényelhető vissza nem térítendő támogatá

függően 75-95%. 

Községi Önkormányzat 

onkorm.paradsasvar@t-online.hu 

  
ROGRAM KERETÉBEN 49,91 MILLIÓ FORINTOS EURÓ

PARÁDSASVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI PIAC LÉTREHOZÁ

yi piacok és közkonyhák fejlesztését támogató pályázatán elnyert 

s vissza nem térítendő támogatásából egy 1480 m2 alapterületű

piachoz kapcsolódóan megtörténik a parkoló és a szociális blokk k

valamint egy napkollektoros rendszer telepítése is. A létrejövő piac akadálymentesített 

. A támogatás mértéke a projekt teljes költségének 90%-a. 

Heves megyében található község, természeti adottságainak köszö

korábban is részt vett pályázati konstrukcióban, támogatás

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, a 

lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, 

sználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése

piacok és közkonyhák fejlesztése, valamint az ezekhez kapcsolódó eszközbeszer

piac fejlesztése esetén maximum 50 millió forint, közkonyha fejlesztése

az igényelhető vissza nem térítendő támogatás intenzitása 

MILLIÓ FORINTOS EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI 

HELYI PIAC LÉTREHOZÁSÁRA. 

támogató pályázatán elnyert 

1480 m2 alapterületű helyi piac jön létre 

ódóan megtörténik a parkoló és a szociális blokk kialakítása, 

létrejövő piac akadálymentesített és 30 árusító 

 

természeti adottságainak köszönhetően kedvelt 

korábban is részt vett pályázati konstrukcióban, támogatást nyert el a „TOP-

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”, felhívás keretében.  

áló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, a 

lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, 

sználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A pályázat 

nyhák fejlesztése, valamint az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

közkonyha fejlesztése esetén 

intenzitása járási kategóriától 


