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A PROJEKT
Az elm├║lt ├®vekben, nagy sz├ím├║ katonai barnamez┼æs ter├╝let ker├╝lt le├®p├¡t├®sre a
biztons├ígi ├®s honv├®delmi politik├íban bek├Âvetkezett v├íltoz├ísok k├Âvetkezt├®ben. A
legt├Âbb ilyen barnamez┼æs ter├╝let k├Ânnyen megk├Âzel├¡thet┼æ, gyakran a
v├írosk├Âzpontban helyezkednek el modern infrastruktur├íval ├Âsszek├Âtve. Ez├®rt a katonai
barnamez┼æs ter├╝letek rehabilit├íci├│ja a s┼▒r┼▒n lakott ter├╝leteken nagyon fontos feladata
a helyi hat├│s├ígoknak ├®s egyben j├│ befektet├®si lehet┼æs├®g a mag├ín befektet┼æk
sz├ím├íra. Tulajdonk├®ppen, a katonai barnamez┼æs ter├╝letek helyre├íll├¡t├ís├íval
biztos├¡tott a z├Âld mez┼æs ter├╝letek meg┼ærz├®se is, ez├íltal t├ímogatotva a fenntarthat├│
v├írosi, gazdas├ígi ├®s szoci├ílis fejl┼æd├®st ├®s a mag├ín befektet┼æk profit├ílhatnak a
rehabilit├íci├│b├│l.┬á A FATE projekt c├®lja, hogy megoldja a katonai barnamez┼æs
ter├╝letekkel kapcsolatos kritikus probl├®m├íkat, a k├Âz├Âss├®g strat├®giai fejleszt├®si
c├®ljaival megegyez┼æ, a barnamez┼æs ter├╝let sz├ím├íra megfelel┼æ ├║jra-min┼æs├¡t├®si
program felt├®rk├®pez├®se megval├│s├¡that├│s├ígi ├®s m┼▒k├Âd├®si tervek
elk├®sz├¡t├®s├®vel. A FATE projekt a helyi gazdas├ígi n├Âveked├®s el┼æseg├¡t├®s├®t is
c├®lozza a v├íllalkoz├│i k├Ârnyezet versenyk├®pess├®g├®nek el┼æseg├¡t├®s├®vel ├£zleti
Inkub├ítor H├ízak (BI - Business Incubators), vagy ├£zleti T├ímogat├│ K├Âzpontok (BSCs ÔÇô
Business Support Centres) strukt├║r├íj├ínak t├ímogat├ís├íval, tov├íbb├í megteszi a
megfelel┼æ l├®p├®seket a gazdas├íg ├®s KKV-k (kis- ├®s k├Âz├®pv├íllalkoz├ís)
fejl┼æd├®s├®nek el├®r├®s├®hez.

A projekt a D├®lkelet Eur├│pai Transznacion├ílis Egy├╝ttm┼▒k├Âd├®si Program 2007 ÔÇô
2013 keretei k├Âz├Âtt val├│sul meg, a 4-es priorit├íson bel├╝l, amely┬á a transznacion├ílis
szinergi├ík fejleszt├®s├®re ├Âsszpontosul a ter├╝leti fenntarthat├│ fejl┼æd├®s ├®rdek├®ben.
Az projekt ├Âsszk├Âlts├®gvet├®se 2.200.000,00Ôé¼, melyb┼æl az Eur├│pai Region├ílis
Fejleszt├®si Alap (ERDF) hozz├íj├írul├ísa 1.725.500Ôé¼.

TEV├ëKENYS├ëGEK ├ëS EREDM├ëNYEK
A tervezett tev├®kenys├®gek k├Âz├Âtt szerepel a gazdas├ígi ├®s v├íllalkoz├│i
kontextus/k├Ârnyezet elemz├®se, a katonai barnamez┼æs ter├╝letek felt├®rk├®pez├®se ├®s
azok hasznos├¡t├ís├ínak vizsg├ílata, a tuladjonjog ├ítad├ís├íval kapcsolatos int├®zked├®sek
meghat├íroz├ísa ├®s k├®relmez├®se, valamint a r├®gi katonai vagyon/ter├╝letek ├║jra
strukt├║r├íl├ísa.

A strat├®gi├ík kidolgoz├ís├íhoz megval├│s├¡that├│s├ígi tanulm├ínyok ├®s minta projektek
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k├®sz├╝lnek, melyek t├ímogatj├ík a v├íllalkoz├ísokat, a befektet├®seket ├®s felm├®rik azokat
a m┼▒k├Âd├®si terveket ├®s befektet├®si projekteket, amelyek a a barnamez┼æs ter├╝letek
├£zleti Inkub├ítor H├ízakk├í (BI - Business Incubators), vagy ├£zleti T├ímogat├│
K├Âzpontokk├í (BSCs ÔÇô Business Support Centres) val├│ rehabilit├íci├│j├íra ├®s
├ítalak├¡t├ís├íra ir├ínyulnak.

A szab├ílyozott menedzsment rendszer ├®s a meghat├írozott disszemin├íci├│s
tev├®kenys├®gek is r├®szei a f┼æ kezdem├®nyez├®snek a projekt sikeress├®g├®nek
biztos├¡t├ís├íra. A projekt f┼æbb output-jai ├®s az el┼ærel├íthat├│ eredm├®nyei k├Âz├Âtt
szerepelnek a m├│dszertan ├ítad├ísa ├®s terjeszt├®se, k├╝l├Ânb├Âz┼æ programok
adopt├íl├ísa, javaslatok a barnamez┼æs ter├╝letek ├ítalak├¡t├ís├íhoz, v├írosfejleszt├®s ├£zleti
Inkub├ítor H├ízak (BI - Business Incubators), vagy ├£zleti T├ímogat├│ K├Âzpontok (BSCs ÔÇô
Business Support Centres) kialak├¡t├ís├íhoz magas szint┼▒ technol├│giai ├®s menedzsment
sz├¡nvonalon.
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