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Jászfényszaru 

• 5600 lélekszámú település 

• Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászság 

• Három régió találkozásánál 
• Észak-Alföld 
• Észak-Magyarország 
• Közép-Magyarország 

• Budapesttől 50 km-re 

• Ipari Park 
• Samsung, thyssenkrupp, SRF és további 28 vállalkozás 
• A megye gazdasági teljesítményének 30%-át képezi  
 (2016-os adat) 

 
 



Projekt előélete 

Szemlélet 

2001  Carrignan (francia) és Brüsszel 

„Nem nyert 
pályázat” 

Nem ismert 
fogalom 

Ha egy pályázat 
elkészül, már nyertünk. 



Projekt előélete 

Szemlélet 
 

Környezet- és természetvédelem  

• Nem csak adminisztratíve jelenik meg a város fejlesztési stratégiájában 

• Az elmúlt 10 évben markáns szerepet kapott a terület 

 



Projekt előélete 
• Kapcsolat a LIFE Csapatokkal 

• Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
• Földművelésügyi Minisztérium 
• Szakmai segítség 
• Szemléletformálás 

 

• Modern Város program 
• 2017.01.20-i Vállalkozói Fórum nyomán elkészült programot az Önkormányzat 

2017 szeptemberében jóváhagyta 
• Megújuló város -> környezettudatosság, energia- és erőforráshatékonyság 

 

• 2013-ban fúrt, kihasználatlan termál kút a város központban 

 

 
 

 



Projekt előélete 

• A meglévő kút hasznosítása 2018. 

• Az Önkormányzat és az S-Metalltech 98 Kft. együttműködése 

 



Meglévő 
termál kút 

hasznosítása 

• Visszasajtolás 
kérdése 

• Komplex technológiai 
megoldás 
kidolgozása 

LIFE 
Klímapolitikai 

Csapat 

• Prioritások 

• Világos célkitűzések 

Konkrét 
pályázati 

elképzelés 

• Források 
összegyűjtése 

• Konzorcium, 
partnerség keresése 



Projektiroda kihívásai 

• Pályázó az Önkormányzat, végrehajtó a Projektiroda 

• Problémák: 
• Nyelvismeret hiánya 

• LIFE pályázati rendszer ismeretének hiánya 

• Konkrét pályázási felület ismeretének hiánya 

• Partnerség kialakítása 

• Műszaki, pénzügyi tartalom kialakítása 

• Megoldás: 
• Partnerek szakemberei: S-Metalltech 98 Kft.  -  Pályázatíró  -  LIFE Csapat 

 



Pályázati elképzelés 

• Önkormányzati infrastruktúra 
• Kút, terület 

• Intézmények -> gépészeti adottságok 

• Megvalósíthatósági tanulmány 

• Kiket érdemes bevonni a projektbe? 
• Szakmai-műszaki támogatás: S-Metalltech 98 Kft., AQUAPLUS Kft. 

• Tudás, kísérleti oldal: Óbudai Egyetem, Szent István Egyetem 

• Transznacionalitási követelmények: külföldi partnerek keresése 

• Pályázatíró keresése: Deloitte Zrt. 

 

 

 



Konzorcium, partnerség 

• Szakmai támogatók: műszaki, szakmai tartalmak összhangja 

• Egyetem: önrész probléma, hosszadalmas döntéshozatal 

• Külföldi partnerek: projekt témájának szakirodalmát művelő külföldi 
szerzők megkeresése  

• Pályázatíró: pályázati elképzelés EU követelményekhez igazítása 



Pályázat összeállítása 

Műszaki tartalom 

Együttműködés 

Költségvetés 

• Potenciál 

• Feladatok meghatározása 

• Minősítés 

• Egyéb javaslatok 

• Önerő 

• Költségek részletezése 



Összefoglalva 

Összhang 
megteremtése 

Határidők 
tartása 

Elkészült 
pályázat 

Elengedhetetlen: 

• Megvalósítható elképzelés 

• Közreműködő partnerek 

• Koordináló szervezet 

• IDŐ 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


