
1 Projekt:  

Vállalkozási infrastruktúra támogatása a Kassai 

Önkormányzati Kerületben  

Inkubátor Szepsi (Moldava nad Bodvou) 

 

1.1 Kulcsszavak 

Kezdő vállalkozók támogatása, gazdaság diverzifikálása, szolgáltatások a vállalkozások 

számára.  

1.2 A projekt megvalósítási fázisában alkalmazott eszközök: 

A vállalkozási inkubátor objektumának építése, szolgáltatások biztosítása a kezdő vállalkozók 

számára. 

1.3 Alapinformációk 

Projektviselő  

A projekt viselője Szepsi Város (Moldava nad Bodvou). 

A projektiniciáció rövid leírása 

A Bódva Völgye régió egyik központi problémájának tekinthető a mikro-, kis- és 

középvállalkozások hiánya és az ebből kifolyó egyoldalú gazdaságszerkezet. Az inkubátor 

segítené a Bódva Völgye régió gazdaságszerkezetének átalakítását, ez a segítség a 

gazdaságilag virágzó mikro-, kis- és középvállalatok létesítésére és megerősítésére irányulna. 

A nagyvállalatokhoz képest a kis- és középvállalatok könnyebben és gyorsabban 

alkalmazkodnak a változó feltételekhez, ezért életképesebbeknek tűnnek.      

 



Az új vállalatok gazdasági fenntarthatóságához a technológiai ismereteken kívül speciális 

tényezők sikeres elsajátítása is szükséges, mint például az irányítás, marketing, logisztika, 

finanszírozás. A kezdeti fázisban ezen aktivitások elsajátítására szükséges gyakorlottság 

kezdő vállalkozóknál sokszor hiányzik. A vállalkozási inkubátor küldetése elsősorban a kezdő 

vállalkozások segítése éppen ezen a területen. A Bódva Völgye régió társadalmi-gazdasági 

körülményeire tekintve, a vállalkozási inkubátor megoldást kínál a gazdasági diverzifikáció 

támogatására és kis- és közép vállalkozások fejlesztési lehetőségeire.  

A projekt eredményének tekinthető egy működő vállalkozási inkubátor, ami a válalkozási 

tevékenységekhez szükséges férőhelyeken kívül szakmai tanácsadási és információs 

szolgáltatásokat is biztosít nemcsak az inkubátor területén székelő vállalatoknak, de a régió 

többi vállalkozóinak is.  

1.4 Projektleírás   

A projekt karaktere: non-profit. 

A projektviselő típusa: önkormányzat.  

Projektpartnerek  

Az egész projekt megvalósítása Szepsi város rezsijében történt.  

A projekt végrehajtásának helye 

Kelet-Szlovákiai régió, Kassai kerület, Kassa-Környéke járás, Szepsi község. 

Finanszírozás, ütemterv 

A projekt végrehajtásának éve, időtartama: 2005. október 1. – 2006. szeptember 31., 12 

hónap. 

Forrás: Ágazati Operatív Program - Ipar és Szolgáltatások, 1. prioritás: Ipar és 

szolgáltatások versenyképességének növelése a hazai növekedéspotenciál fejlesztésének 

kihasználásával, 1.2 rendelet: Az infrastruktúra építésének és felújításának támogatása.   

 

     Társfinanszírozást a Kassai Önkormányzati Kerület és Szepsi városa nyújtott. 

Költségek /teljes költségvetés/: 1 076 476,00 EUR 



Támogatás: 63% 

1.5 Projektmegvalósítás részletei  

1. Projekt háttere 

1.1 Terület / ágazat leírása 

Bódva Völgye Városainak és Községeinek Egyesülete (ZMOÚB) régióját a Szepsi városhoz 

eső terület alkotja. Ez a Kassa-Környéke járás dél-nyugati részében található, ami a Kassai 

Önkormányzati Kerület részét képezi. A Bódva folyamvidéke természetes földrajzi egység és 

Szlovákia második legnagyobb járásának nyugati részét alkotja, azaz Kassa-Környéke járásét. 

Ezt a régiót 40 község kataszteri területe alkotja, kiterjedése 754,3 m
2
, lakosságának teljes 

létszáma 45 795 fő (2001. évi adatok).              

E rógió jellegzetessége a mezőgazdaság és az építőanyag-ipar. Az 1998-as év után a régió 

gazaságának helyzete fokozatosan romlott, aminek oka néhány gyár felbomlása volt, mint 

például a TESLA Szepsi (TESLA Moldava), Csehszlovák autójavító cég (ČSAO), ami 

munkahelyek számának csökkenését jelentette. Csak az építőanyag-ipar maradt fenn, amit 

a Tornai Cementgyár (Cementáreň Turňa) cégei képviselnek, ami jelenleg a Kelet-Szlovákiai 

Építőanyagok, Rt. (Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.) konszern része. 

A mezőgazdaság, ami a múltban domináns iparág volt, összeomlás alatt van. Jelenleg 

jelentősebb mezőgazdasági vállalatoknak tekinthetők a AGROMOLD Szepsi Rt. 

(AGROMOLD Moldava, a.s.) és Mezőgazdasági Szövetkezet Új Bódva (PD Nová Bodva). 

A régió manapság Kassának gazdasági bázishoz kötődik, ahová a legtöbb gazdaságilag aktív 

lakosság bejár dolgozni. Régión kívül a legjelentősebb munkáltatók közé tartozik az acélipari 

óriás U.S.STEEL Rt.(U.S.STEEL a.s.) és a MOLEX Szlovakia (MOLEX Slovankia).   

A mikro-, kis- és középvállalkozások hiánya és az ebből eredő kedvezőtlen gazdaságszerkezet 

a Bódva Völgye régió egyik központi problémája.    

Létező stratégiák, hosszú távú jövőkép  

A projekt a Kassai Önkormányzati Kerület „Vállalkozási infrastruktúra támogatása a Kassai 

Önkormányzati Kerületben” megnevezésű programjának részét képezi. A projekt 

megvalósításának célja az volt, hogy hosszú távon ösztönzésre kerüljönek az új vállalkozások 

alapítása és érvényesülése, Szepsi ipari parkjának tervezett felépítésére vonatkozólag is. 

1.2 Programhoz tartozás 



Az Ágazati Operatív Program – Ipar és Szolgáltatások – két prioritásának egyike az „Ipar és 

szolgáltatások versenyképességének növekedése a hazai növekedéspotenciál fejlődésének 

kihasználásával“. A vállalkozási inkubátor támogatja az új helyi vállalkozási aktivitások 

megteremtését, elsősorban a kis- és középvállalkozásokét. Ezek képezik a régió 

versenyképességének alapját, mert a bonyolult szervezeti felépítésű nagyvállalatokkal 

szemben, a kis- és középvállalatok rugalmasabban tudnak reagálni na piaci igényekre és az 

állandóan változó jogszabályi környezetre. Számos kisvállalat is hozzájárul a gazdaság 

divezifikációjához, és így ennek stabilitásához is.      

1.3 Intézményi kapacitások – partnerségek 

Szepsi Város Önkormányzata rendelkezik szakemberekkel az építőipar és közbeszerzés 

területén (építkezési hivatal alkalmazottai). Úgyszintén rendelkezik projektmenedzsmenttel, 

ami az elmúlt időszakban több beruházási projekteket is végrehajtott. Rendelkezik nagy 

beruházási projektek végrehajtásánahoz szükséges adminisztratív tapasztalatokkal is. Az 

önkormányzatnak nemcsak érdeke, de küldetése is a vállalkozási tevékenységek támogatása 

és saját területén megfelelő vállalkozási környezet kialakítása. Az ipari park építése 

folyamatban van, amit az önkormányzat kezdeményezett és koordinál. A vállalkozási 

inkubátor együtt az ipari parkkal aktív eszközként szolgál majd a vállalkozási környezet és 

vállalkozási aktivitás támogatására a város területén.  

2. Azonosítás 

2.1 Kereslet 

Az éles nemzetközi verseny megköveteli a vállalkozásoktól az új vezetői módszerek rugalmas 

és gyors bevezetését. A kis- és középvállalkozások könnyebben és gyorsaban tudnak 

alkalmazkodni az új körülményekhez. Sokszor előfordúl azonban, hogy éppen a kis- és 

középvállalkozásoknál hiányzik a tapasztalat, főképpen a vállalkozás kezdeti fázisában. 

A tudományos és tudományos-technológiai ismereteken kívül, az újonnan alakult vállalatok 

gazdasági fenntarthatóságához speciális tényezők sikeres elsajátítása is szükséges, mint 

például az irányítás, marketing, logisztika és finanszírozás. Az új vállalkozások kudarcának fő 

oka többnyire az, hogy kevés a rendelkezésre álló pénzeszközök, hiányzik a szaktudás, 

túlbecsülik a potenciális sikert, illetve alábecsülik a befektetés és a működő tőke szükségletét.    

Már a fent említett tényekre és a Bódva Völgye régió jelenlegi társadalmi-gazdasági 

körülményeire való tekintettel is, a régióban létezik vállalkozási inkubátor iránti kereslet, 



amely kezdő vállalkozóknak segítséget nyújtahatna saját vállalkozásuk fejlesztésében és a 

piacon történő érvényesülésében.   

Az inkubátor nagyban elősegíthetné a Bódva Völgye régió gazdaságszerkezetének 

átalakítását, a gazdaságilag virágzó mikro-, kis- és középvállalatok létesítése és megerősítése 

felé (ez különösképpen szükséges és aktuális a magas munkanélküliség esetében). 

2.2 Kívánt szinergikus hatások, várható hatások 

A Szepsiben működő vállalkozási inkubátor tagja a Vállalkozási és Technológiai Inkubátorok 

Szlovákiai Asszociációjának, és ezen belül együttműködik a Szlovákia területén lévő többi 

inkubátorral is. Az inkubátorban a tanácsadási és információs szolgáltatásnyújtást a Szepsi 

Regionális Fejlesztési Ügynöksége biztosítja saját rezsijében. Az inkubátor így hasznosítsa az 

ügynökség szakmai potenciálját és szakmai hátterét. Ez a kapacitás-egyesület biztosítja 

a vállalkozástámogatás csatolódását a regionális fejlesztés egyéb aspektusára, és lehetővé 

teszi a komplex hozzáférhetőséget. 

2.3 Korábbi tapasztalatok, történelem  

Eddig még Szepsi városa nem csinált hasonló irányzatú projektet. Azonban megvalósított már 

számos beruházási projektet, főképpen a szociális lakások és infrastruktúra építése területén.  

2.4 Kezdeményező 

A projekt kezdeményezője Szepsi Város Önkormányzata volt. Az eredeti terv 1995-ös évben 

jött létre, majd később 1998-ban konkretizálódott. Ezt követően 2004-ben az ötlet konkrét 

projektben megfogalmazásra került.     

2.5 Célok meghatározása 

A projekt célja a régió átfogó fejlesztésének támogatása, mégpedig új helyi vállalkozási 

tevékenységek létesítéséhez szükséges kedvező feltételek megteremtésével, amelyek a régió 

gazdasági potenciálnövekedésének beindításához szükségesek, de úgyszintén szükségesek 

a lakosság szociális-gazdasági körülményeinek javításához is. Ezen küldetés 

megvalósításához szükséges: 

- a mikro-, kis- és részben középvállalkozási tevékenységek indulásához alkalmas 

helységek előkészítése megfelelő infrastruktúrális vállalkozási támogatások 

létrehozásával; 



- induló vállalkozások kezdeti korlátainak elhárítása, mint például technikai 

berendezések, jogi és gazdasági szolgáltatások, üzleti értekezésekre alkalmas 

helységek biztosítása, közvetítési tevékenységek, vállalkozási, marketing, adózási és 

pénzügyi tanácsadás; 

- megteremteni a régió átfogó fejlesztéséhez szükséges intézményi feltételeket, 

mégpedig információs, tanácsadási és egyéb szolgáltatásnyújtással a régió más 

kliensei számára is, a potenciális befektetők számára pedig olyan tevékenységekkel, 

amelyek elősegítik a multilaterális partnerség kialakítását a régióban.     

2.6 Tervkiegészítés, kockázatelemzés 

A projekt elképzelése még az 1998-as évben született, csakhogy abban az időszakban nem 

volt meg a kellő pénzforrás. Az eredeti tervezettel szemben a projekt elkészítésekor 

megváltoztatásra került a közös helységek és a kiadó helységek közötti arány, mégpedig 

a felső emelet áttervezése miatt. Itt további 5 kisebb irodahelység lett tervezve, ezek területe 

9,5 m
2
.    

Bizonyos kockázatot jelentett az, hogy esetleg az inkubátor szolgáltatásai iránt nem lesz elég 

érdeklődés. Ez a kockázat a projekt előkészítő fázisában részben kiküszöbölésre került az 

érdeklődés felmérésével.  

További kockázat volt az inkubátor minősített szolgáltatásainak biztosítása. Ez a kockázat 

kiküszöbölésre került a Regionális Fejlesztési Ügynökség bevonásával az inkubátor 

létrehozásával kapcsolatos tevékenységekbe. 

3. A projekt kidolgozása 

3.1 Projekt team a tervezésnél 

A projekt előkészítésnél a projekt team Szepsi város alkalmazottaiból és a Regionális 

Fejlesztési Ügynökség képviselőjéből tevődött össze. A projektdokumentáció technikai 

részének (építkezési projekt, stb.) készítésében részt vettek külső szakértők és más jogosult 

személyek is az adott területről, úgyszintén a tervezési iroda.  

3.2  Feladatok a tervelőkészítésnél és az időigényesség  

Az első fázisban Szepsi városa felmérést készített a kezdő vállalkozások körében a 

vállalkozási inkubátor szolgáltatása iránti érdeklődésről. A felmérés alapján meghatározásra 

került az épület férőhelyének és kapacitásának paraméterei.    



Ezzel párhuzamosan, a Regionális Fejlesztési Ügynökség kidolgozta a terület SWOT 

analízisét és a régió lakossága igényeinek elemzését. Ezek, együttesen az inkubátor 

szolgáltatása iránti érdeklődés felmérésével, táppontként szolgáltak a projekt 

megalapozottságának meghatározására.    

Ezt követően a tervezési iroda kidolgozta az épület dokumentációját, beleértve 

a berendezéseket is.    

Ezek alapján a Szepsi Regionális Fejlesztési Ügynökség kildolgozta a megvalósíthatósági 

tanulmányt, ami együtt az értékelő-kimutatással alapként szolgáltak a vissza nem térítendő 

pénzügyi támogatás iránti kérelem kidolgozásához. 

Az egész folyamat négy hónapig tartott. Időben legigényesebb tevékenység az építési projekt 

előkészítése volt.  

3.3 A megvalósíthatósági tanulmány készítése 

A megvalósíthatósági tanulmány a projekt kötelező mellékletét képezte, és ezt a Szepsi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség dolgozta ki. A megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásánál figyelembe lett véve a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának a 

megvalósíthatósági tanyulmányok kidolgozására vonatkozó szabályozása, ami a felhívási 

dokumentáció része volt. A tanulmány nem volt közvetlen kihatással a projekt végrehajtására 

(az objektum felépítése), de alapul szolgált az objektum, mint vállalkozási inkubátor további 

működésének biztosításához.   

3.4 Költségvetés 

Tekintettel a projekt jellegére, a projekt költségvetésénél táppontként szolgál az építési 

projekt értékelő-kimutatása és a projektmenedzsmentre fordított költségek, beleértve 

a szakmai tevékenységeket is (statikus, építési felügyelet, közbeszerzés). 

3.5 Szakmai értekezések és a szociális partnerekkel történő értekezések 

Szepsi városa a projekt előkészítő fázisában felmérést készített kezdő vállalkozások körében. 

A felmérés témája a vállalkozási inkubátor által nyújtott szolgáltatások iránti érdeklődés volt. 

Ez alapján meghatározásra kerültek a férőhelyek és kapacitások paraméterei, de az inkubátor 

szolgáltatásnyújtása felőli igények is. Ezeket a tervezési folyamat során figyelembe vették. A 



kivitelezési munkákat a jóváhagyott projekt szerint kellett végrehajtani, és ezért már ebben 

a fázisban nem volt lehetőség akceptálni az esetleges változtatások iránti igényeket. 

4. Finanszírozás biztosítása 

4.1 Pénzforrások szerkezete 

Pénzeszközöket a következő forrásokból nyújtották : 

ERDF:      teljes költségvetés 63%-a 

Szepsi város:     teljes költségvetés 34,5%-a 

Kassai Önkormányzati Kerület:    teljes költségvetés 2,5%-a. 

4.2 Projekt benyújtása és bírálása 

A projekt elbírálási folyamata 2004 októberétől 2005 májusáig tartott. Az elbírálási folyamat 

nem volt nyilvános és nem lehetett figyelemmel követni. Az elbírálási folyamat során az 

irányító szerv nem kért adatpótolását a projekthez. 

4.3 Szerződés aláírása 

A legproblémásabb feltétel az volt, hogy a projekt végrehajtásához növelni kellett a 

társfinanszírozást, mivel a jóváhagyási folyamatban a vissza nem térítendő támogatást 

csökkentették. Szepsi városának találni kellett további forrásokat, amivel a projektelőkészítési 

folyamatban nem számított.      

5. A projekt megvalósítása 

5.1 Projekt irányítása 

A projekt irányítását a projekt team biztosította, aminek az volt a feladata, hogy biztosítsa 

a tevékenységek végrehajtását a tervezett ütemezés szerint és a Vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatások feltételeiről szóló szerződés szerint. Mivelhogy építési beruházásról volt szó, 

a célcsoportok közvetlen bevonása a projekt végrehajtásába nem volt szükséges, sőt 

lehetséges sem. A projekt végrehajtása során az irányító szervben betartották 

a lehetőségegyenlőséget, azonban ez nem volt kiemelt követelmény a projekt összeállításánál. 

Prioritás volt a hatáskör és a szakértelem.  

5.2 Projekt team 



A projekt team tagjai a városi hivatal állandó alkalmazottai voltak. Az egyes pozíciókba 

történő kiválasztásuk az eredeti munkabeosztásuk és szakértelmük szerint történt. A projekt 

team a következőképpen volt összeállítva:   

Projektmenedzser – koordinátor 

Felelős volt a teljes projekt végrehajtásáért, az operatív feladatok megoldásáért, a 

szolgáltatóval történő kommunikációért.  

Pénzügyi menedzser 

Felelős volt a költségvetés betartásáért és a pénzeszközök felhasználásának ügyintézéséért. 

Könyvelő 

Felelős volt a könyvvezetésért és a monitoring jelentések, zárójelentések pénzügyre 

vonatkozó részének készítéséért. 

Műszaki menedzser 

Felelős volt a technikai problémák megoldásáért a projekt végrehajtásával kapcsolatosan és a 

közbeszerzési folyamatért. 

Építési felügyelő 

Felelős volt az építés kivitelezésével kapcsolatos előírások betartásáért, és az építkezési 

dokumentumok és elvégzett beruházási munkák összhangjáért.    

Minden résztvevő részt vett a projekt előkészítésében, és ennek befejezését követően továbbra 

is az eredeti pozíciójában maradt a városi hivatal szervezeti struktúrája keretén belül. 

5.3 Célcsoportok bevonása 

A célcsoport részt vett a projektelőkészítő fázisban. Kutatást végzett a vállakozók körében, 

hogy milyen a vállalkozási inkubátor szolgáltatásai iránti érdekelődés. Szepsi város területén 

minden kezdő vállalkozót megszólítottak. Ezek a vállalkozók az iparjegyzékből lettek 

kiválasztva azon feltételek teljesítése mellett, hogy vállalkozási tevékenységet a felmérés 

idején legfeljebb egy éve folytatták.   

5.4 Beszerzés 

A beszerzés tárgyát az épület és annak berendezése képezte. A kivitelező közbeszerzés útján 

lett kiválasztva. A konkrét anyagok és berendezések beszerzése a kivitelező hatáskörébe 

tartozott az értékelő jelentés és építési projekt dokumentációja alapján.    

5.5 A kivitelező kiválasztása 



Az épület és objektumberendezés kivitelezője közbeszerzés útján lett kiválasztva, ami a 

beruházás jellegéből és terjedelméből kifolyólag törvényes kötelesség volt. A kivitelező 

kiválasztásánál döntő kritériumnak számított az Áfa nélküli teljes ár. Az ütemterv betartása 

érdekében az építéskezés folyamán a kivitelező szerződésben kötelezte magát kölcsönös 

konzultálásra, és munkakésés esetében lehetőség volt bírságkiszabásra. Az építkezés 

lefolyását és az elvégzett munka minőségét az építési felügyelő felügyelte, aki minden munkát 

írásban vett át a kivitelezőtől. Az elvégzett munka számlázásához kötelező volt a 

munkaátvételi elismervény csatolása. Az ütemterv betartását és a munka minőségét 

kontrollnapokon ellenőrizték, amelyeket minden munkaszakaz után megtartottak. A garanciát 

és fizetési feltételeket az építéskivitelezések standard módján állapították meg. 

 

5.6  Termékek/szolgáltatások leírása – teljesített feladatok 

A javaslat a Szepsi településegység jóváhagyott területrendezési tervének koncepciójából 

indul ki, amely több civil szolgáltatásnyújtással számolt ezen a területen.  

Az építmény építészeti megoldásánál figyelembe lett véve a történelmi városközpont és a 

lakótelep architektúrájának összekötése. Arra törekedtek, hogy a jelenleg rendezetlen 

területen megfelelő építészeti remekművet hozzanak létre. Ebből kifolyólag az adott 

architektúra klaszikus építészeti szókincset használ klasszikus szerkezet és természetes 

anyagok alkalmazásával. A létesítményben gyártási folyamatokra alkalmas helységek és 

irodahelységek vannak kezdő vállalkozók számára, ezenkívül földszinten található a termékek 

bemutatására és értékesítésére alkalmas bemutatóterem. Alapozása az egész területen monolit 

beton, illetve vasbeton alapokon volt. Az alátámasztó szerkezet falazott, illetve monolit 

vasbeton vázzal kombinált, a mennyezet monolit vasbeton. A tető fedele cserép. A homlokzat 

vakolt, részben burkolótéglával kirakva. Az épület megfelelő színvonalú technikai 

berendezéssel van ellátva. Az épület három emeletes és 13 cég számára nyújt bérelhető 

helységeket. Az objektum hasznos felülete 1191 m
2
, ebből kb. 60 % kiadó gyártásra szolgáló 

helységek és irodahelységek formájában, beleértve a kommunikációs központot, 

tárgyalótermet és bemutatótermet. Az első szinten rendelkezésre áll: 

- 3 gyártóterület, átlagos terület 42,2 m
2,

  

- bemutató terem és eladótér, kiterjedése 214,12 m
2
, 

- kommunikációs központ. 

A második szinten rendelkezésre áll: 



- 4 gyártóterület, átlagos terület 46 m
2
, 

- 3 irodahelység a menedzsment részére. 

A harmadik szinten rendelkezésre áll: 

- 6 irodahelység bérbeadásra, teljes területe 72,81 m
2
, 

- tárgyalóterem.  

5.7 Megvalósítás – a finanszírozás folyamata 

A finanszírozás és megtérítés az ütemterv szerint történt. Problémát okozott a 

társfinanszírozásra szükséges további források időben történő biztosítása, mivel a vissza nem 

térítendő támogatást csökkentették. Forrásokat a városi költségvetésben találtak és a 

megvalósítás finanszírozásához a Kassai Önkormányzati Kerület hivatala is hozzájárult. 

5.8 Változtatások 

A társfinanszírozáshoz szükséges további források megszerzésén kívül nem történtek jelentős 

változtatások a tervvel szemben.  

5.9 Kommunikáció  

A munkafolyamatokról a városi testület tájékoztatást nyújtott a honlapján, valamint riport 

útján a regionális televízióban. Mivel épületkivitelezésről volt szó a jóváhagyott kivitelezési 

dokumentáció értelmében, a végrehajtása alatt nem volt megengedett változtatni annak 

tartalmán, ezért a célcsoportok és a nyilvánosság észrevételeit, utólagos követelményeit nem 

lehetett elfogadni. A célcsoportok elvárásait a projekt előkészítő fázisában vették figyelembe. 

5.10 Monitoring jelentés 

A projekt monitoring jelentéseit a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser állította össze 

negyedévenként. Ezek a projekt menetének tájékoztatására, a tevékenységek végrehajtása és 

ütemterv összhangjára, a jóváhagyott projektköltségvetés pénzfelhasználására irányultak. A 

monitoring jelentéseket előírt terminusokban elküldték és nem merült fel semmi olyan 

jelentős probléma, ami miatt a vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződést módosítani 

kellett volna. 

6. Kiértékelés  

6.1 A kiértékelés módja, nyilvánossára hozatal  

A projekt befejezésekor a projekteredmények nem voltak speciálisan nyilvánosan kiértékelve. 

Kiértékelése a kész épület és a kivitelezési dokumentáció összehasonlításán alapult.   



6.2 Kiértékelés tartalma 

A projekt jellegét tekintve kiértékelésre került a projekt műszaki kivitelezése. A projekt 

végrehajtásával a kezdő vállalkozók kommunikációs infrastruktúrával ellátott helyiségeket 

kaptak. Ugyanakkor Szepsi városa új remekműre – vállalkozási inkubátor épületére tett szert. 

A projekt megteremtette a hátteret a kisvállalkozás fejlesztésére, de kivitelezése során nem 

voltak betervezve a gyakorlottság és kapacitás javítására irányuló tevékenységek. Ezek a 

következő projektek tárgyát fogják képezni már az inkubátor területén realizálva.     

6.3 Következtetések a jövőre nézve 

Az inkubátor a kezdő vállalkozók részére készült. Erre az épületre a jövőben rákötődik egy 

másik épületrész – kereskedelmi célokra szolgáló multifunkciós épület további üzleti, 

adminisztrációs és elszállásolási kapacitással. 

7. Fenntarthatóság 

7.1 Termék/szolgáltatás biztosítása a projekt befejezése után is 

A vállalkozási inkubátor raktárhelységeket és kereskedelmi-irodahelységeket kínál technikai 

háttérrel és oktatási központtal ellátva. Az épület kétemeletes a tetőtért is kihasználva. 

Rendelkezésre állnak: 

- üzlettér és bemutató terem – 214 m
2
, 

- gyártótér (7 műhely) – 311 m
2
 

- irodatérségek (10 iroda) – 206 m
2
. 

Az inkubátorban a tanácsadó és konzultációs szolgáltatásokat a Regionális Fejlesztési 

Ügynökség nyújtsa. Ezek a szolgáltatások a következők:   

- cégek támogatása a partnercégek, az ügyfelek, esetleg szállítók keresésénél, 

- segítség az üzleti, pénzügyi és marketing tervek kidolgozásában, 

- az épületben székelő cégek menedzsereinek oktatása, 

- különféle formájú együttműködések és kontaktusok (hálózatok) építése hazai és külföldi 

vállalkozási inkubátorokkal, 

- műszaki és technológiai tanácsadás (külső cégek által), 

- kapcsolatközvetítés más inkubátorokban működő cégek között, 

- a cégek üzleti terveinek bírálása és az üzleti tervek fejlesztése a beterjesztőkkel 

együttműködve, 



- segítség a pénzforrás keresésénél a cégek vállalkozási és fejlesztési céljainak 

finanszírozására. 

7.2 Intézményi keret 

Az objektum Szepsi Város tulajdona és az épület üzemeltetéséről és karbantartásáról az 

inkubátor gondnoka gondoskodik, aki a város alkalmazottja. A tanácsadási és konzultációs 

szolgáltatásokat a Szepsi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosítja saját rezsijében. 

7.3 Műszaki és tárgyi feltételek 

Minden műszaki feltétel rendelkezésre áll a projekt eredményének fenntarthatóságára. A 

bérelt helyiségek berendezéseit és bútorokat a bérbevevő szerzi be saját igénye szerint és saját 

költségére. A képzésekre szolgáló helységek prezentációs technikával vannak ellátva. Az 

egész épületben van vezetékes és vezeték nélküli adathálózat internetcsatlakozás 

lehetőségével. 

7.4 Pénzügyi feltételek, nyereségesség 

Az objektum üzemeltetési költségeit a helységek bérbeadásából származó pénzbevételből 

fedezik. A kezdő vállalkozóknak adott bérleti kedvezménnyel kapcsolatos költségeket a 

Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által nyújtott pénztámogatásból fedezik.    

7.5 Közvetett pénzügyi előny 

A projekt befejezését követő 5 év folyamán a projekt nem mutathatott ki nyereséget. A 

pénzbevételtből fedezték az objektum fenntartási költségeit és a fokozatosan történő 

berendezését, esetleg a berendezés korszerűsítését. A projekteredmények pénzügyileg 

továbbra is fenntarthatóak. 

7.6 Társadalmi előny 

Társadalmi előnynek számít az új vállalkozási szubjektumok sikeres fejlődéséhez 

szükséges feltételek megteremtése. Az inkubátor kihasználtsága átlagosan 92 %, vannak 

azonban olyan időszakok, amikor a kihasználtság szintje eléri a 100 %.     

1.6 A projekt kiértékelése 

1. Terv eredményei 

A régióban, de különösen Szepsi városában a projekt hátteret teremtett az új vállalatok 

fejlesztéséhez. Az információs és tanácsadási szolgáltatásokat az inkubátorban működő 



cégeken kívül a régió többi érdelődője is igénybe veheti. Az információs és tanácsadási 

központban évente átlagosan kb. 200 konzultációt nyújtonak nemcsak a vállalkozók részére, 

de az önkormányzat és a harmadik szektor részére is. A közös bemutatóteremben a cégek 

bemutatóján kívül kiállításokra és kulturális rendezvényekre is sor kerül. Nem utolsó sorban, 

az objektum felépítésével az addigi elhanyagolt terület érdekes dominanciát kapott az 

övezetben, ami a történelmi városközpontot összekapcsolja a lakóteleppel. 

2. Kapcsolat, regionális és helyi hatás 

2.1 Programjelleg 

Magát a projektet együtt tervezték az ipari park kiépítésének projektjével, Szepsiben, aminek 

végrehajtása eddig késik. Mindkettő célja, hogy támogassa s régió gazdasági növekedését.  

2.2  Kapcsolódás más, helyi és regionális kezdeményezésekkel, tervekkel 

A projektre kapcsolódtak további már végrehajtott projektek is, mint a Határon átnyúló 

együttműködés ösztönzésére szolgáló oktatási és vállalkozás-ösztönző program, aminek célja 

a határon átnyúló vállalkozási tevékenységekre vonatkozó lehetőségek feltárása és 

partnerségek kialakítása volt. Továbbá megvalósult a youngbusiness.net.3 projekt, ami 

a fiatalok vállalkozásának ösztönzésére és a vállalkozásuk első évében segítségnyújtásra 

irányult. Ezeket a projekteket a Regionális Fejlesztési Ügynökség valósította meg és 

közvetlenül  kapcsolódtak a vállalkozási inkubátor tevékenységére. 

2.3 Regionális, helyi és társadalmi hatás 

A vállalkozási inkubátor a kezdő vállalkozók részére helységeket és szolgáltatásokat 

nyújt, és ezzel támogatja a helyi gazdaság fejlődését és diverzifikálását. Szintén helységeket 

és hátteret nyújt különböző képzésekhez és üzleti találkozókhoz, nemcsak az inkubátorban 

működő cégeknek, de a széles nyilvánosság számára is. A közös bemutatóteremben kulturális 

rendezvényeket is tartanak, ami hozzáférhető a nyilvánosság számára is.   

2.4 Miért gyakorlatképes példamutatás a projekt? 

A projekt más szubjektumok tapasztalatai alapján lett tervezve és végrehajtva. Innovatív elem 

volt azonban a tanácsadási és szolgáltatási tevékenységek delegálása a már létező és működő 

szervezetre – Szepsi Regionális Fejlesztési Ügynökségére. Ez példaként szolgál a meglévő 

belső potenciál és szinergia felhasználására helyi szinten.     

3. Intézményi hatás 



3.1 Mi volt a projekt legpozitívabb momentuma?  

Mint minden más projektnél, ennél a projektnél is a legörömtelibb pillanat volt 

a vállalkozói inkubátor ünnepélyes megnyitása és a működés megkezdése. 

3.2  A projekt megvalósításával kapcsolatos nehézségek, tanulságok 

Bizonyos nehézségek merültek fel a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumával 

történő szerződéskötés aláírásának késésével kapcsolatosan, ami miatt az építési munkák 

megkezdése eltolódott a téli hónapokra. Ez növelte az építkezés technológiai folyamatának 

igényességét, de a kivitelezőnek ezt sikerült teljesíteni és az ütemterv szerint az építkezést 

végrehajtani. 

3.3 Mire kell vigyázni hasonló projekt végrehajtásánál? 

Nagyon fontos hasonló projekteknél az előkészítő fázisban megállapítani az ilyen típusú 

szolgáltatások felőli érdeklődést, és ennek alapján megválasztani a gyártáshoz szükséges 

területek és irodahelységek arányát. A gyártási területeken fel kell szerelni az energia- és 

vízfogyasztás mérőket, hogy meg lehessen állapítani ezek tényleges fogyasztását. Nagyon 

fontos minimalizálni a közös területeket, mert a közös területek rezsiköltségei felosztásra 

kerülnek és feleslegesen terhelik az egyes bérlőket.     

1.7 További tervek, fejlesztési impulzusok 

1. További tervek, a tervezet jövője  

Szepsi városa végrehajtsa az ipari park projektjét. Elejétől kezdve az a terv, hogy az 

inkubátor támogatást nyújt majd az új cégeknek, akik szállítókként akarnak áttörni az ipari 

parkban lévő cégek számára. Úgyszintén tervezik, hogy az objektumot bővítik 

kiskereskedelmi és irodai helységekkel.     

2. Melyek jelenleg a legkifejezőbb igények a projekttel kapcsolatosan? 

A projekt fenntartható. A kezdő vállalkozók hatékonyabb támogatásához hiányzik a mikro-

támogatási séma, amin belül a kezdő vállalkozók pályázhatnának a saját vállalkozási 

terveinek finanszírozására nagyobb adminisztrációs akadályok nélkül.    

1.8 További ajánlott információs források 

Honlapok: 



- www.nadsme.sk, 

- www.saptisk.webnode.sk, 

- http://www.moldava.sk/?id=502. 
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