Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
2017.06.27.
Dány Község Önkormányzata 2016.október 03-án sikeres pályázatot nyújtott be a
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, „Az üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívására. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg. Az önkormányzat a 94 416 090 forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével Vállalkozói negyed kialakítását fogja
megvalósítani a Dány Község külterületén a 0198/12 HRSZ alatt.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
A szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke (%-ban):
Projekt tervezett befejezési dátuma:
Projekt azonosító száma:

Dány Község Önkormányzata
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
94.416.090 Ft
100 %
2018.11.30.
VEKOP-1.2.2-15-2016-00023

A projekt tartalmának bemutatása
A pozitív támogatói döntést 2017. június 15-én küldte ki a Versenyképes KözépMagyarországi Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság az önkormányzat
részére. 2017. június 27-én a Támogatási Szerződés hatályba lépett mindkét fél aláírása
után.
Dány településen belül, az Ady E. utca ÉNY-i részén elterülő, 0198/12 HRSZ. alatti
külterületi ingatlan nyugati végénél, 6 db, nagyjából egyenlő részre felosztott ingatlan
alakítható ki, egyenként ~ 5145 m2 -es területtel. A projekt során a fenti ingatlanok és
működésükhöz kapcsolódó infrastruktúrájának kialakítása valósul meg, mely fejlesztés
által, a kijelölt vállalkozói negyedben, 6 új vállalkozás tudja megvalósítani beruházásait.
A fejlesztés eredményeként, a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program
stratégiai céljaival összhangban, megvalósulhat a településen a gazdaságélénkítéshez és
a foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek javítása és biztosítása.
Lehetőséget teremtve ezzel vállalkozásoknak a településen történő letelepedésre, minek
következtében új munkahelyek jöhetnek létre.
A projekt fizikai befejezése, a Támogatási Szerződés szerint, várhatóan: 2018.11.30.

Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
I. számú módosítás – 2017.07.31.
Dány Község Önkormányzata 2016.október 03-án sikeres pályázatot nyújtott be a
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, „Az üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívására. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg. Az önkormányzat a 94 416 090 forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével Vállalkozói negyed kialakítását fogja
megvalósítani a Dány Község külterületén a 0198/12 HRSZ alatt.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
A szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke (%-ban):
Projekt tervezett befejezési dátuma:
Projekt azonosító száma:

Dány Község Önkormányzata
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
94.416.090 Ft
100 %
2018.11.30.
VEKOP-1.2.2-15-2016-00023

A projekt tartalmának bemutatása
A pozitív támogatói döntést 2017. június 15-én küldte ki a Versenyképes KözépMagyarországi Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság az önkormányzat
részére. 2017. június 27-én a Támogatási Szerződés hatályba lépett mindkét fél aláírása
után.
Dány településen a 0198/12 HRSZ. alatti külterületi ingatlan nyugati végénél, 6 db,
nagyjából egyenlő részre felosztott ingatlan alakítható ki, egyenként ~ 5145 m2 -es
területtel. A projekt során a fenti ingatlanok és működésükhöz kapcsolódó infrastruktúra
kialakítása valósul meg, mely fejlesztés által, a kijelölt vállalkozói negyedben, 6 új
vállalkozás tudja megvalósítani beruházásait.
A fejlesztés eredményeként, a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program
stratégiai céljaival összhangban, megvalósulhat a településen a gazdaságélénkítéshez és
a foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek javítása és biztosítása.
Lehetőséget teremtve ezzel vállalkozásoknak a településen történő letelepedésre, minek
következtében új munkahelyek jöhetnek létre.
A projekt fizikai befejezése, a Támogatási Szerződés szerint, várhatóan: 2018.11.30.

Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
II. számú módosítás – 2018.05.10.
Dány Község Önkormányzata 2016.október 03-án sikeres pályázatot nyújtott be a
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, „Az üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívására. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg. Az önkormányzat a 94 416 090 forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével Vállalkozói negyed kialakítását fogja
megvalósítani a Dány Község külterületén a 0198/12 HRSZ alatt.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
A szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke (%-ban):
Projekt tervezett befejezési dátuma:
Projekt azonosító száma:

Dány Község Önkormányzata
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
94.416.090 Ft
100 %
2018.12.31.
VEKOP-1.2.2-15-2016-00023

A projekt tartalmának bemutatása
A pozitív támogatói döntést 2017. június 15-én küldte ki a Versenyképes KözépMagyarországi Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság az önkormányzat
részére. 2017. június 27-én a Támogatási Szerződés hatályba lépett mindkét fél aláírása
után.
Dány településen a 0198/12 HRSZ. alatti külterületi ingatlan nyugati végénél, 6 db,
nagyjából egyenlő részre felosztott ingatlan alakítható ki, egyenként ~ 5145 m2 -es
területtel. A projekt során a fenti ingatlanok és működésükhöz kapcsolódó infrastruktúra
kialakítása valósul meg, mely fejlesztés által, a kijelölt vállalkozói negyedben, 6 új
vállalkozás tudja megvalósítani beruházásait.
A fejlesztés eredményeként, a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program
stratégiai céljaival összhangban, megvalósulhat a településen a gazdaságélénkítéshez és
a foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek javítása és biztosítása.
Lehetőséget teremtve ezzel vállalkozásoknak a településen történő letelepedésre, minek
következtében új munkahelyek jöhetnek létre.
A projekt fizikai befejezése, a Támogatási Szerződés szerint, várhatóan: 2018.12.31.

Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
III. számú módosítás – 2018.08.03.
Dány Község Önkormányzata 2016.október 03-án sikeres pályázatot nyújtott be a
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, „Az üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívására. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg. Az önkormányzat a 94 416 090 forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével Vállalkozói negyed kialakítását fogja
megvalósítani a Dány Község külterületén a 0198/12 HRSZ alatt.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
A szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke (%-ban):
Projekt tervezett befejezési dátuma:
Projekt azonosító száma:

Dány Község Önkormányzata
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
94.416.090 Ft
100 %
2019.03.31.
VEKOP-1.2.2-15-2016-00023

A projekt tartalmának bemutatása
A pozitív támogatói döntést 2017. június 15-én küldte ki a Versenyképes KözépMagyarországi Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság az önkormányzat
részére. 2017. június 27-én a Támogatási Szerződés hatályba lépett mindkét fél aláírása
után.
Dány településen a 0198/12 HRSZ. alatti külterületi ingatlan nyugati végénél, 6 db,
nagyjából egyenlő részre felosztott ingatlan alakítható ki, egyenként ~ 5145 m2 -es
területtel. A projekt során a fenti ingatlanok és működésükhöz kapcsolódó infrastruktúra
kialakítása valósul meg, mely fejlesztés által, a kijelölt vállalkozói negyedben, 6 új
vállalkozás tudja megvalósítani beruházásait.
A fejlesztés eredményeként, a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program
stratégiai céljaival összhangban, megvalósulhat a településen a gazdaságélénkítéshez és
a foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek javítása és biztosítása.
Lehetőséget teremtve ezzel vállalkozásoknak a településen történő letelepedésre, minek
következtében új munkahelyek jöhetnek létre.
A projekt fizikai befejezése, a Támogatási Szerződés szerint, várhatóan: 2019.03.31.

Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
IV. számú módosítás – 2019.01.28.
Dány Község Önkormányzata 2016.október 03-án sikeres pályázatot nyújtott be a
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, „Az üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívására. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg. Az önkormányzat a 94 416 090 forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével Vállalkozói negyed kialakítását fogja
megvalósítani a Dány Község külterületén a 0198/15, 0198/16, 0198/17, 0198/18,
0198/19, 0198/20, 0198/21 Hrsz alatt.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
A szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke (%-ban):
Projekt tervezett befejezési dátuma:
Projekt azonosító száma:

Dány Község Önkormányzata
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
94.416.090 Ft
100 %
2019.12.31.
VEKOP-1.2.2-15-2016-00023

A projekt tartalmának bemutatása
A pozitív támogatói döntést 2017. június 15-én küldte ki a Versenyképes KözépMagyarországi Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság az önkormányzat
részére. 2017. június 27-én a Támogatási Szerződés hatályba lépett mindkét fél aláírása
után.
A projekt megvalósítási helyszíne, Dány településen, a Külterület 0198/12 helyrajzi szám
alatt található ingatlan megosztását követően kialakított, 6 db, közel azonos nagyságú,
önálló helyrajziszámú ingatlan és 1 db önálló helyrajziszámra került út (0198/15, 0198/16,
0198/17, 0198/18, 0198/19, 0198/20, 0198/21). A projekt során a fenti ingatlanok és
működésükhöz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása valósul meg, mely fejlesztés által, a
kijelölt vállalkozói negyedben, 6 új vállalkozás tudja megvalósítani beruházásait.
A fejlesztés eredményeként, a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program
stratégiai céljaival összhangban, megvalósulhat a településen a gazdaságélénkítéshez és
a foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek javítása és biztosítása.
Lehetőséget teremtve ezzel vállalkozásoknak a településen történő letelepedésre, minek
következtében új munkahelyek jöhetnek létre.
A projekt fizikai befejezése, a Támogatási Szerződés szerint, várhatóan: 2019.12.31.

Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
V. számú módosítás – 2020.10.13.
Dány Község Önkormányzata 2016.október 03-án sikeres pályázatot nyújtott be a
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, „Az üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívására. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg. Az önkormányzat a 94 416 090 forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével Vállalkozói negyed kialakítását fogja
megvalósítani a Dány Község külterületén a 0198/15, 0198/16, 0198/17, 0198/18,
0198/19, 0198/20, 0198/21 Hrsz alatt.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
A szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke (%-ban):
Projekt tervezett befejezési dátuma:
Projekt azonosító száma:

Dány Község Önkormányzata
Vállalkozói negyed kialakítása Dányban
94.416.090 Ft
100 %
2021.01.31.
VEKOP-1.2.2-15-2016-00023

A projekt tartalmának bemutatása
A pozitív támogatói döntést 2017. június 15-én küldte ki a Versenyképes KözépMagyarországi Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság az önkormányzat
részére. 2017. június 27-én a Támogatási Szerződés hatályba lépett mindkét fél aláírása
után.
A projekt megvalósítási helyszíne, Dány településen, a Külterület 0198/12 helyrajzi szám
alatt található ingatlan megosztását követően kialakított, 6 db, közel azonos nagyságú,
önálló helyrajziszámú ingatlan és 1 db önálló helyrajziszámra került út (0198/15, 0198/16,
0198/17, 0198/18, 0198/19, 0198/20, 0198/21). A projekt során a fenti ingatlanok és
működésükhöz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása valósul meg, mely fejlesztés által, a
kijelölt vállalkozói negyedben, 6 új vállalkozás tudja megvalósítani beruházásait.
A fejlesztés eredményeként, a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program
stratégiai céljaival összhangban, megvalósulhat a településen a gazdaságélénkítéshez és
a foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek javítása és biztosítása.
Lehetőséget teremtve ezzel vállalkozásoknak a településen történő letelepedésre, minek
következtében új munkahelyek jöhetnek létre.
A projekt fizikai befejezése, a Támogatási Szerződés szerint, várhatóan: 2021.01.31.

