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Integrált térségi 
fejlesztés

Imázsjavítás

Helyi gazdaság-
fejlesztés –
inkubáció –
innováció



1,73 mrd Ft

78%-os
támogatás

5 partner

5 év

Több, mint egy projekt

Üzleti 
infrastruktúra

Turisztikai 
látványosságok

Vállalkozás-
fejlesztés

Imázs javítása



Munkahely-teremtés feltételeinek javítása



Munkahely-teremtés feltételeinek javítása



Sajókaza - Radvánszky kastély

Órakiállítás

366 m2 belső tér felújítása - 230 fő 
részvétele iskolán kívüli 

foglalkozásokon



Rudabánya – Rudapark, tájház
2 800 m2 Rudapithecus
Park 4 ősállat szoborral

250 m2 látogató 
központ

207 m2 felújított 
klasszicista villa

9 állomásos téma út a 
településen



Bánhorváti
Damasa tanösvény, tájház

162 m falumúzeum felújítása

10 km hosszú 6 állomásos Damasa
tanösvény kialakítása



1188 m2

iroda, műhely, raktár, 
tárgyaló

Inkubáció – új 
vállalkozások elindulása
Technológia intenzív és 
K+F tev. preferált
Médiaközpont – 561 m2

Tanácsadás
Közösségi műhely



Bérleti díjak
Alapdíj: 2.000 Ft+ Áfa/m2/hó – a piaci árhoz 
képest reális

Kedvezményes díj a betelepülés 1-3 évében 

Kedvezményezetti kategória 1. kategória 2. kategória

Kedvezményezettek köre  Kezdő vállalkozó / vállalkozás

 Kézműves, feldolgozóipari tevékenységet
végez

 Svájci Alapból finanszírozott,
önkormányzat által folytatott Vállalkozói
Pályázati Alapban való eredményes
részvétel

 Kutató-fejlesztő, mérnöki tevékenységet végez

 Digitális technológián alapuló távmunka jellegű tevékenységet végez
IT szektorban tartozó tevékenységet végez

 Kreatív jellegű tevékenységet végez

 Vállalkozások működését segítő szolgáltatások jelenléte ösztönzése

 Ipari Parkba való betelepülés ösztönzése

Időszak 

(bérleti szerződés megkötésétől 

számítva)

Bérleti díj 

1. kategória

iroda és műhely célú helyiségekre

Bérleti díj 

2. kategória

iroda és műhely célú helyiségekre

I. félévben 800.- Ft/m2/hó+Áfa 1.400.- Ft/m2/hó+Áfa

II. félévben 900.- Ft/m2/hó+Áfa 1.500.- Ft/m2/hó+Áfa

III. félévben 1.100.- Ft/m2/hó+Áfa 1.500.- Ft/m2/hó+Áfa

IV. félévben 1.300.- Ft/m2/hó+Áfa 1.750.- Ft/m2/hó+Áfa

V. félévben 1.500.- Ft/m2/hó+Áfa 1.750.- Ft/m2/hó+Áfa

VI. félévtől 1.700.- Ft/m2/hó+Áfa 2.000.- Ft/m2/hó+Áfa 10



Kihasználtság
11 db vállalkozás + 1 bérlő 2019.01.01-től
Bérlői struktúra:
• Dekor kézműves műhelyek, egyedi 

műanyagipari megoldások – kisszériás 
formagyártás

• Mérnöki tevékenység
• Könyvelő, ügyvéd, ingatlan üzemeltetés
• Próbaterem  zenekar
KolorKözösség műhelyfoglalkozásai havi kb 2 
alkalommal
Barcika Art Kft - Médiaközpont

2019: cél év végére a 85%-os
kihasználtság elérése
Feltétel: belső irodafelosztások 
megvalósítása 11

Irodák
2018. december 1.

lekötött alapterület m2 kihasználtság

Földszint 359,85 100%

1. emelet 74,45 19%

2. emelet 210,84 49%

Médiaközpont 561,77 100%

Összesen 1 206,91 69%



Egyéb programok
VI. Kolorfesztivál ideje alatt 
képzőművészeti kiállítás

Évi 1 alkalommal bérlői találkozó

Térítésmentes vállalkozói tanácsadás

2019: 
• KolorKözösség Helyi Akciócsoporttal 

együttműködve civileknek, 
vállalkozásoknak konzultációk, illetve 
szakmai fórumok, párbeszéd szervezése 
– minimum évi 4 alkalom

• 1 képzőművészeti esemény szervezése
• A bérlő vállalkozások és helyi szakiskolák 

közti kapcsolat létrehozása
• Együttműködés a miskolci Grabowski co-

working központtal 12



Kommunikáció, reklám
Internetes megjelenés

• http://kolorlab.hu/kolorlab-innovacios-kozpont/

• http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado
-uzletek/

Hirdetés

• Városi média felület: TV (hirdetés, képújság, 
online újság (banner, címlap), Kolor7

• Helyi hirdetés: molino

2019: közvetlen megkeresés erősítése
• támogatott fiatal vállalkozók – egyéb 

vállalkozások
• miskolci IT klaszter, IT cégek megkeresése
• önkormányzati vállalkozási partnerek – BC és 

partnerei
PR cikkek, események szervezése
Önálló honlap fejlesztése - bérlők bemutatása13

http://kolorlab.hu/kolorlab-innovacios-kozpont/


KolorFund Pályázati Alap
Vállalkozások innovatív fejlesztésének támogatása



Célok Elvárások
• Újszerűség, egyediség, innováció

• Termék és szolgáltatás fejlesztése –

reális piaci koncepció

• Munkahelyteremtés ösztönzése

• Térségen kívüli üzleti kapcsolatok 

bővítése

• Növekedési lehetőségek kihasználása

• Helyi elkötelezettség

• Alkalmasság a megvalósításra

• Finanszírozás realitása 

• Foglalkoztatás



Tájékoztatás

Tájékoztató fórum
Személyes konzultáció
Kérdésekre válaszok

Helyi média
újság, televízió, honlap

www.kolorlab.hu

BAZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Miskolci Egyetem innovációs transzfer iroda

tájékoztató levél szakmai szervezeteknek



Támogatási folyamat

Támogatási cél

Tájékoztatás

Projekt 
benyújtása

Projekt értékelés 
(szóbeli védés)

Támogatási 
döntés

Projekt 
megvalósítása



Projektek értékelése
• Formai és jogosultsági értkelése

• Van hiánypótlás

• Bíráló Bizottság értékel szóbeli meghallgatás után
• A projekt ötletet benyújtó személy helyi elkötelezettsége a projekt 

megvalósítása kapcsán, személyes tapasztalatai, képzettsége 
• A termék, szolgáltatás kialakítás kidolgozottsága, illetve a működtetés 

stratégiája
• Termék, szolgáltatás ötlet egyedisége, illetve innovatív, újszerű jellege
• Termék, szolgáltatás piaci relevanciája, lehetséges keresleti igények
• A termék, szolgáltatás pénzügyi finanszírozásának és fenntarthatóságának 

realitása és a lehetséges kockázatok értékelése

• Bíráló Bizottság javaslat alapján képviselő-testület dönt



Prioritás területek
• Info-kommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz 

kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek 

• Termék fejlesztés és bevezetés műanyagipari feldolgozó, vegyipari 

ágazatban, gépiparban, anyagvizsgálat

• Turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) 

színvonalának javítása 

• Kezdő vállalkozások elindítása, kis- és mikrovállalkozások növekedése

2017-től Kazincbarcikán mikro-, kisvállalkozások  megújulásának, innovatív 
fejlesztéseinek ösztönzése,  új termék, vagy szolgáltatások fejlesztése, 

bevezetése



Vállalkozás-fejlesztés 2013-2016
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11,94

Projekt költségvetés megoszlása (mft)

Saját erő

Támogatás

Összesen
290 MFt össz.ktg.
188 MFt támogatás
102 MFt saját erő





Projektek által létesített új 
munkahelyek száma

37 új munkahely létesítése

A támogatott 32 vállalkozásból 23 
vállalkozás hozott létre új 
munkahelyet



A támogatás hatása a működésre, eredményessége
• Vállalkozási tevékenység elindítása | vállalkozás tevékenységének 

bővítése, korszerűsítése
• Színvonal növekedés

• Kapacitásbővülés
• Új foglalkoztatás
• Géppark bővülése, megújulása

• Tevékenység bővülése
• Új szolgáltatás bevezetése, szélesebb szolgáltatási kör
• Új technológia révén gyártási tevékenység bővülése

• Működés eredményének növekedése
• Ismertség növekedése, szélesebb vevőkör
• Együttműködések
• Megrendelés-állomány növekedése



Gyártás, 
technológia

Kézműves 
termékek

Turizmus 
vendéglátás

Életmód



Imázsjavítás - kultúra és kommunikáció

4 db kulturális, street art fesztivál és PR/reklám

30 művészeti alkotás homlokzatokon

Rendezvény infrastruktúra beszerzése

Interaktív játékok

Partnerség 3 svájci településsel (Sierre, Vevey, 
Yverdonne les bains)



Kolorcity, az 
együttműködésre ösztönző 

városmárka

KAZINCBARCIKA





























































• Idővár nyugdíjas klub önkéntes munkája a városi 
lakosság felé

• Állandó foglalkozások gyerekekkel

• Bizalomépítő beszélgetések

• Délutáni tanítás

• Évente: 600 óra, kb. 25 gyerek és 6-8 aktív tag

• Javuló iskolai teljesítmény és növekvő önbizalom

• Középiskolásokkal párbeszéd

• Időseknek aktív program

• Új nagymamák születtek…
Családsegítő szolgálat koordinációja

Generációk közti együttműködés a 
társadalmi megújulásért



Megújuló város, 

ahol a helyi közösségek, generációk, 

vállalkozások egymással együttműködnek,

változatos módon újszerű, kreatív
tevékenységeket folytatnak, 

ami a közterek, épületek megújulásában is 

kifejeződik.

Színezzük együtt Kazincbarcikát!
Közösség alapú helyi fejlesztés



Integrált Városfejlesztési Stratégia

Szociális, 
társadalmi 
integráció 

Lakosságmegtartó 
képesség

Helyi 
foglakoztatás

Imázs javítása

Együttműködő
közösség

Központi agora, 
rendezvénytér 

Digitális város
Kreatív, alkotó 

közösség

Helyi közösség által irányított együttműködés (CLLD)

INTEGRÁLT TERVEZÉS



•Barangolás

•Tudatos testedzés

•Családi sportnapok
Mozgás

•Daganatos betegek gyógyulásért

•Városi egészség nap szűrések, tájékoztatók

•Fogyatékkal élők és épek közti együttműködés
Egészség

•Kazincbarcika 100 – A jövő városa

•Várostörténeti dokumentumtár – fényképtár, érdekes történetek

•Showhajtás 2020 – a város legszinesebb iskolája

•Alkotótábor, Tánctábor, Kölyöksziget, modern szobor

Kreatív 
közösség

•Modern holnap és továbbfejlesztett applikáció

•Lakosság, vállalkozások kiszolgálása

•Szívességbank, adomány oldal

•Szavazások

Digitális 
város





Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet!


