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Valós, hiteles, reális pozitívumok

Rendezett terek

Sok zöld

Változatos környezet

Központi, kedvező 
regionális fekvés

Innovatív

Élhető
Csendes

Virágos

Folyó, tó, patak

Büszkeség, kitartás

Segítőkészség

Mosolygósság

Kisvárosi, családias
Befogadó

Eleven

Horgászat

„Ismerősség”

Izgalmas ipari táj

„Pont jó”

Emberléptékű

Szellős, tágas

Völgy (Sajó) Fiatalos lendület

Lentről indulni, van hova 
fejlődni

Dinamikus, fejlődő

Akaraterő

Szándék

Kedves emberek

Nyitottság

Építészetileg sokszínű

Szobrok

Szerény, őszinte

Földön járó

Közbiztonság

Környezet
Állapot

Mentalitás

Dolgos munkakultúra



Tartalomjegyzék

• Svájci projekt
• Kazincbarcikai Ipari Park
• Együttműködés a BorsodChemmel
• Egyéb fejlesztések



Támogatás: 1,2 milliárd forint 
(közel 4,9 millió svájci frank) 

Célok: 

1.) MUNKAHELYTEREMTÉS 

a.) inkubátorház, inkubációs program 

b.) Pályázat Alap kis- és középvállalkozásoknak

2.) KOLORCITY ÉS KOLORCOUNTRY BRAND felépítése

a.) figyelemfelhívás Kazincbarcika imázs-alkotó 

tényezőire, pl. színes házakra, szobrokra

b.) kreativitás ösztönzése a helyi lakosságban, a 

képzőművészet megjelenése a mindennapokban

3.) TURIZMUS fejlesztése Kistérségek Fejlesztéséért  

Tudományos Egyesület nívódíj

2012

Svájci projekt



Svájci projekt - Projektelemek

I. Üzleti, Szolgáltató és Inkubációs Park létrehozása

II. Pályázati Alap működtetése kis- és középvállalkozásoknak

III. Térségi brand kialakítása kommunikációs, képzőművészeti akciókkal, 
összművészeti fesztivállal

IV. Kiállító-, konferencia és tehetséggondozó központ létrehozása 
a Radvánszky-kastélyban (Sajókaza)

V. Rudapithecus Park és tematikus útvonal kialakítása (Rudabánya)

VI. Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése; falumúzeum felújítása
(Bánhorváti)



1. Üzleti, Szolgáltató és 
Inkubációs Park

Megvalósítás éve: 2015



1. Üzleti, Szolgáltató és Inkubációs Park
Becsült költség: nettó 515 Mi Ft



2. Munkahelyteremtés svájci támogatással

A Pályázati Alap vissza nem térítendő támogatási összege 
234 millió Ft. 

Szitka Péter, 
Kazincbarcika 
polgármestere 
és 
Jean-François 
Paroz
svájci nagykövet
(2013. szeptember 
11., Kazincbarcika)



turizmus
vegyipar, 
gépipar

innovatív
kezdő-vállalkozások

A Pályázati Alap 
prioritásai



Első pályázati kör:
- szigorú értékelési 

rendszer
- 20 pályázó

- 9 nyertes (pályázataik 
megvalósítás és 

finanszírozás alatt)
-17 új munkahely

A nyertes vállalkozások az 
új Üzleti, Szolgáltató 

és Inkubációs Parkban 
kerülnek elhelyezésre.

Második pályázati kör: 
- 178 Mi Ft keretösszeg
- 22 pályázó
- 10 nyertes
- 25 új munkahely

Az első pályázati kör nyertesei



3. Térségi márkaépítés svájci támogatással

Cél:
1.) modern, színes városi és térségi imázs – a betelepülő új vállalkozások 
munkavállalói élhetőbb, vonzóbb településképpel találkoznak / az itt élők 
attitűdje is pozitív irányba változik
2.) turizmus fellendítése  

Térségarculati koncepció
Szakértő cégek kidolgozták Kazincbarcika és 
vidéke turisztikailag meghatározó helyeinek 
új közös térségi brandjét.
A koncepcióban Kazincbarcika városa tölti be a 
központi szerepet. 

� Brainexpress International Kft. - több márkaszemélyiség
� Hello Wood Kft. - a lélegző város
� Artificial Group Kft. - Kolorcity / Kolorcountry



3. Brandépítés svájci támogatással

� Térségarculat

� Tudatos kommunikáció 

pl. polgármesteri e-mailekben, levelekben a 

Kolorcity-logó használata aláírásnál, fejlécben

� Színes falak

� Street-art akciók

� Szabadtéri kiállítások

� Kolorfesztivál



4. Turizmus

- Sajókaza: Kiállító-, konferencia és tehetséggondozó-központ, 
órakiállítás a Radvánszky-kastélyban
- Rudabánya: Rudapithecus Park és tematikus útvonal kialakítása
Rudabányán
- Bánhorváti: Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése, falumúzeum felújítása
- Kazincbarcika: svájci gasztronómiai hetek az Ambrózia Étterem és Panzióban 

Kiállító-, konferencia és 

tehetséggondozó-központ, órakiállítás a 

Radvánszky-kastélyban

Rudapithecus Park és tematikus 

útvonal kialakítása Rudabányán

Damasa-tanösvény kiépítése, 

felszerelése, falumúzeum felújítása



Brandépítés svájci támogatással / I. Kolorfesztivál

TÁNC
Experidance és Flash Táncstúdió 



» tematikus szobortúra 
a Kolorcity-vonattal és szoboröltöztetés 

Képzőművészet

» köztéri tárlatok
- „Kalotaszeg színei”
- várostörténeti kiállítás
- műanyagművészet



Kazincbarcikai Ipari Park



• A Kazincbarcikai Ipari Park összterülete 34,5 hektár.

• Ebből jelenleg betelepíthető kb. 10 hektár.

• A szóban forgó terület a 26. sz. főút, az ÉRV II. telep, a Lapos út 
és az Attila út által határolt rész.

• Ebből 7,5 hektár kisajátítással került a kazincbarcikai 
önkormányzat tulajdonába 2014-ben. 

• A kisajátítási eljárás évekig gátolta az önkormányzat 
tulajdonszerzését.

• Utolsó lépésként jelenleg a terület humuszmentésének 
előkészítése és földhivatali átminősítése van folyamatban 
beépítetlen területté, hogy megkezdődhessen az ipari 
tevékenységre való használata.

Kazincbarcikai Ipari Park - terület



• Az ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 projektnek 
köszönhetően a terület teljes körű infrastruktúrával rendelkezik. 

• Ivóvíz- és szennyvízvezeték került kiépítésre, biztosított a 
gázellátás, az elektromos áram és a közvilágítás, valamint 
csapadékvíz elvezetéssel és járdával ellátott aszfaltos út épült. 

• Elektromos áram hálózatfejlesztési igény esetén közvetlenül 
az ÉMÁSZ-szal kell felvenni a kapcsolatot, az igény 
nagyságától függően a szolgáltató biztosítják az energiát új 
transzformátor telepítéssel vagy másik transzformátor 
állomásról. A 20kV hálózat EU-s projekten belüli kiváltásával 
ennek a lehetősége adott.

Kazincbarcikai Ipari Park - infrastruktúra



Együttműködés a BorsodChemmel

• 30 Mrd forintos beruházás

• RZBC vállalatcsoport -165 munkahely

• befektetés-ösztönző adópolitika

• kiszámítható önkormányzati gazdaságpolitika

• együttműködés egyéb területeken: kultúra, sport

• civil élet támogatása

• hosszútávú stratégiai együttműködés



Együttműködés a BorsodChemmel



Egyéb fejlesztések - Belváros

• Végleges összköltség: Bruttó 1 166 560 586 Ft
• Végleges támogatási összeg: Bruttó 927 415 665 Ft

• Egressy út  és járda felújítása
• 6 belvárosi tér komplex rehabilitációja
• Nyugati gyűjtőút megépítése
• Mezey – ház létrehozása (volt Újvárosi iskola funkcióváltásával)
• Városi piac rekonstrukciója
• Foglalkoztatási akció
• Közösségépítő akció
• Közterület-fejlesztési akció
• Városmarketing akció



Egyéb fejlesztések II.

• Városrész rehabilitációk 
(Herbolya, Újkazinc, Völgy-park)

• Panelprogram, ÖKO-program, téglaprogram



Színes falak



Köszönöm a figyelmet!


