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ROHU359 CROSSLOCALDEV 

Projekt címe: „Promoting an integrated aprroach regarding the improving of the 

employment rate and business environment at the level of marghita and 

berettyóújfalu microregions” 

A Projekt Vezető kedvezményezettje a Margitta Megyei Jogú Város Önkormányzat. 

Projekt Partner Berettyóújfalu Város Önkormányzata. 

A fejlesztés keretében Berettyóújfalu belvárosában az 1600/6 hrsz-ú ingatlanon, a 

meglévő piac bővítéseként, egy 428,64 m2 nettó alapterületű modernkori vásárlók 

igényeit minden tekintetben kielégítő korszerű vásárcsarnok (képzési központ) kerül majd 

kialakításra. 

A vásárcsarnok által nyújtott piaci és egyéb szolgáltatások, valamint a marketing 

eszközök is a befektetés, a piac igénybevétele és a vásárlói kedv ösztönzésére 

szolgálnak. 

Berettyóújfalu képzési programokat is szervez 400 érdeklődő részére, akik fejleszteni 

szeretnék készségeiket mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari területen. A képzési 

programok 4 modulra kerültek felosztásra: 

 

1. Fenntartható vidéki jövedelemszerzési lehetőségek – előadássorozat  

2. Előadássorozat a helyi termékek tématerületen 

3. Termék előállítás és értékesítés feltételei előadássorozat 

4. Támogatási és képzési lehetőségek előadássorozat 

 

Berettyóújfalu a pályázat keretében megszervezi a „helyi termékek napjait”, amely 

határokon átnyúló eseményként lehetővé teszi az új létesítmények megismerését 

Berettyóújfalu és Margitta régiók helyi termelői részére, ezáltal fejlesztve a B2B 

hálózatépítést, valamint a termelők és a fogyasztók közötti kapcsolatot. 

http://www.interreg-rohu.eu/
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A projekt hosszú távú célja Berettyóújfaluban a helyi termékekre alapozott üzleti környezet 

színvonalának, forgalmának növelése. A helyi termékek vásárlásával saját környezetünk 

fenntarthatóságát növeljük. Ezáltal segítjük a helyi gazdaság fejlődését, a 

foglalkoztatottság növelését, a foglalkoztatottság megtartását. A helyben megtermelt profit 

helyi fejlesztéseket indít el. A helyben megtermelt termékek helyben történő értékesítése 

csökkenti a termeléssel, illetve a szállítással, csomagolással járó költségeket, időt, 

környezetterhelést. A gazdasági, környezeti hatásokon túl a helyi termékek fogyasztásával 

saját egészségünket is könnyebben megőrizhetjük. Továbbá a vásárlók a helyi 

termékeken keresztül megismerhetik a termelőt, és annak a térségnek az értékeit, 

turisztikai lehetőségeit, ahonnan a termék származik. 

 

Teljes költség 

 

925 671,66 Euró 

 ERFA                            85  % 786 820,91 Euró 

Állami támogatás + Önkormányzati 

önerő                              15 % 

138 850,75 Euró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projektet az Európai Unió támogatja az Európai Regionális Fejlesztés Alap által, 

Románia és Magyarország társfinanszírozásával. 

http://www.interreg-rohu.eu/

