SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTI SALGÓTARJÁN SZOCIÁLIS CÉLÚ REHABILITÁCIÓJÁT
2013. JÚLIUS 29.
A „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár-Városközpont” című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015
azonosítószámú projekt támogatásával, több mint 500 millió Ft értékben valósítja meg konzorciumi partnereivel
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a város szociális célú rehabilitációját.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi
Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja (továbbiakban: ÉMOP) keretein belül, a „Szociális célú városrehabili táció” című, ÉMOP-3.1.1-12 azonosítószámú pályázati kiírásra. A „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár-Városközpont” című projektet az ÉMOP Irányító Hatóságának vezetője támogató levélben 399.123.320,- Ft öszszegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt bekerülési összköltsége 509.036.152,- Ft, így a biztosítandó saját forrás
109.912.832,- Ft. A támogatási szerződés megkötésére 2013. június 28-án került sor.
A szociális típusú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.
Célterületként a pályázati kiírás a következő városrészeket jelölte meg:
1. Ipari technológiával épült lakótelepek, ahol a cél annak megelőzése, hogy a legrosszabb státuszú lakótelepek későb bi gettósodás színhelyeivé váljanak. (Cél tehát a prevenció.)
2. Nagyobb kiterjedésű, városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakossági összetételű, leromlott városrészek, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának emelése,
ami hosszabb távon a magasabb státuszú lakosság területre vonzásával valósulhat meg az eredeti lakosság nagy részé nek megtartása mellett. (A cél tehát heterogénebb, integrációra alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása.)
Az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú projekt keretében Salgótarjánban a következő szociális rehabilitációt
segítő fejlesztések valósulnak meg:
1. Garzonház épületgépészeti felújítása
2. Az Acélgyári út elején lévő társasházak, az ún.„Kolduspaloták” külső felújítása
3. Erzsébet tér rehabilitációja
4. Szolgáltató Iroda kialakítása a Klapka György út 4-ben
5. A Szent József Plébániatemplom (Acélgyári úti templom) körüli park felújítása
6. Szociális napközi foglalkoztató kialakítása (a volt evangélikus lelkészi lakás épületében)
A támogatásban részesített projekt fő kedvezményezettje az Önkormányzat, a fejlesztésekben azonban részt vesznek az
Önkormányzat konzorciumi partnerei is, mint az Acélgyári út 4-8. Társasház, az Egyesült Lakásszövetkezet, a Római
Katolikus Plébánia és a Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség.
A projekt végrehajtása elkezdődött, 2013 őszén átadásra kerül a Klapka György út 4-ben kialakított Szolgáltató Iroda.
A projektzárás időpontja: 2015. június 30.
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