
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2019. november 15. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 

TÁJÉKOZTATÓ A „HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS J

TELEPÜLÉSEKEN” C. PROJEKT ÁTADÁSÁRÓL

A projekt keretében elkészült Jászszentandrás

 

A fejlesztésre kapott 25.000.000 Ft

eredményeképpen egy akadálymentesített,

épületet, egy szociális részt, valamint WC blokkot tartalmazó épületet is. A

központjában található, így könnyen megközelíthet

személygépkocsik és a teherautók számára a jogszabályi el

az utcán biztosított. 

 

A beruházásnak köszönhetően egy rendezett, megfelel

kialakításra, ahol a helyi termelők tudják értékesíteni friss, ismert eredet

minőségű áruikat, amely megteremti

emellett a mezőgazdasági termelékenység növekedését, valamint a mez

térnyerését is elősegíti. 

 

A kivitelezési munkálatok befejezésével 

piac került kialakításra Jászszentandráson

helyi termelők közreműködésével. 

Jászszentandrás Községi Önkormányzat, mint konzorciumvezet

Önkormányzat, mint konzorciumi partner együttesen 

nyertek a TOP-1.1.3-15-JN1-2016

és Jászivány településeken” című pályázatukra.

 

Az elnyert támogatásbólJászszentandráson

mely a helyi termelőket hivatott segíteni az általuk megtermelt áruk értékesítésében, árusításában.

A kivitelezés sikeresen befejeződött, 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS JÁSZSZENTANDRÁS ÉS 
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zszentandrás, Sport út 1. szám alatt tervezett termelő
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szentandráson, ahol akár hetente több alkalommal is lehet tartani vásárokat a 

Községi Önkormányzat, mint konzorciumvezető, valamint Jász
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ű pályázatukra. 

zszentandráson a Sportút1. szám alatt kialakításra került egy termel

ket hivatott segíteni az általuk megtermelt áruk értékesítésében, árusításában.

ődött, a projektben vállalt, helyi termelői piac kialakítása megtörtént.
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