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Érintettek

Költségvetés

A város gazdasági fejlődésének kulcspillére az erős, magas hozzáadott értékkel jellemezhető vállalkozások 
jelenléte, bevonzása, megalakulásának támogatása. Jelenleg a városban az ipari tevékenység aránya 
nagyon alacsony. 

Megvizsgáltunk 12 várost (Arad, Brassó, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmár, Székelyudvarhely és Temesvár) ahol a ipari 
tevékenység árbevételhez mért aránya szerint Csíkszereda csak a 11. helyen van (17,3%), miközben a 
vizsgált városok átlaga 34,5%, a legjobbak pedig meghaladják az 50%-ot. 

Szeretnénk a város adottságainak megfelelően, más stratégiai iparágakat nem veszélyeztetve növelni az 
ipari tevékenység súlyát, ehhez viszont jelenleg nem rendelkezünk megfelelő szakképesítésű munkaerővel, 
az alapvető infrastruktúra és az üzleti kapcsolatrendszer is fejleszthető. 

A projekt jelenleg előkészítési fázisban van, az önkormányzat elindította egy megfelelő ingatlan 
felvásárlásának a folyamatát, a beérkezett ajánlatok értékelése zajlik. 
Idén tavasszal egyeztetéseket folytatunk Magyarország kiemelt ipari parkjainak és hasonló inkubációs 
központjainak vezetőivel, valamint az ezeknek otthont adó önkormányzatokkal (Veszprém, Debrecen, stb), 
a működtetéssel kapcsolatos jó példák megismerése és a géppark kialakításához szükséges eszközök 
listájának összeállítása érdekében. 

A projekt fő célja egy ipari inkubátorház és képzőközpont létesítése Csíkszeredában. 
A projekt várható eredményei:
• megnő a szakképzett munkaerő száma a városban
• megnövekedik az ipari tevékenység összárbevételben mért aránya
• megnövekedik az újonnan bejegyzett ipari vállalkozások/startupok száma

Inkubáció:
A beruházás egyrészt klasszikus inkubátorházként fog működni, amelynek célja az ipari tevékenységet 
folytató vállalkozások támogatása. A támogatás része a kedvezményes irodabérlés mellett a modern, külön-
böző ipari gépekkel felszerelt csarnok kedvezményes használatának lehetősége is, ahol a vállalkozók 
prototípusokat tudnak készíteni, kisebb volumenű gyártási tevékenységet tudnak folytatni. 

Felnőttképzés:
A beruházás másik szerepe a szakmai tudás megalapozását célzó képzőközpont létrehozása és működ-
tetése. A képzőközpontban a városban működő, vagy itt ipari tevékenység folytatását tervező vállalkozások 
számára munkaerő képzését célzó, illetve szaktudást növelő képzési programok lesznek biztosítva, amely-
ek a teljes Székelyföldre kiterjedő képzési lehetőségeket fognak nyújtani.

A projekt két fő érintett csoportja a városban működő, vagy itt ipari tevékenység folytatását tervező 
vállalkozások, illetve a most induló, vagy még kis méretű, szintén ipari tevékenységben érdekelt vállalatok.
Emellett természetesen a projekt pozitív hatással lesz a munkaerő keresletre, a város költségvetésére, és 
a remélt innovációs eredmények által akár az egész régió versenyképességére.

A beruházás becsült költségvetése: 3 millió euró
(Az érték egy elsődlegesen becsült összeg, amely más, hasonló beruházások alapján lett meghatározva.)


