
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓJA 

 A projekt címe 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység kedvezményezettként kivitelezi a 

„Bizonyos elhagyatott és használaton kívüli területek és felszínekfunkcionális átminősítése 

és/vagyújrahasznosítása Marosvásárhely belterületén”projektet, SMIS-kód 128055, amelyet a 2014-

2020 közötti Regionális Operatív Program 4-es főtengelyén – A fenntartható városi fejlődés 

támogatása, 4.2-es célberuházásán – A városi környezet javítását, a városok újjáélesztését, a 

használaton kívüli ipari földterületek (beleértve az átalakulási területeket) regenerálása és 

fertőtlenítése, a légszennyezés csökkentése és a zajcsökkentő intézkedések előmozdítása érdekében 

tett intézkedések végrehajtása keretében finanszírozva 

 Kedvezményezett 

 

Marosvásárhely MJV közigazgatási – területi egység, a 5057/28.01.2020 számú Támogatási szerződés 

értelmében 

 Kivitelezés időtartama 

 

56hónap: 2018.04.01.–2022.11.30. 

 A projekt értéke 

 

A projekt összértéke 14.533.962,80 lej, amelyből: 

 14.514.727,55 lej, a teljes támogatható összeg 

 14.514.727,55 lej, teljes értékű állami hozzájárulás 

 11.757.774,07 lej, az európai alapokból támogatható nem visszatérítendő össreg 

 1.798.981,46 lej, az országos költségvetésből támogatható nem visszatérítendő összeg 

 957.972.,02 lej,a Kedvezményezett támogatható társfinanszírozásának összege 

 19.235,25 lej, nem támogatható összeg ÁFÁ-stól 

 A projekt általános célja/célkitűzése 

 

A projekt általános célkitűzése a városi tér és a természeti környezet minőségének javítása egy 
használaton kívüli és leromlott állagú marosvásárhelyi telek funkcionális átalakításával 



 
 
 
 
 
 

szabadidős, sport- és egészségvédelmi, valamint a helyi közösség szabadidős tevékenységére 
alkalmas zöld területté. 
 

 A projekt konkrét célkitűzései 

 

A projekt konkrét célkitűzései a következők: 

 A projekt konkrét célja egy 37.744,00 négyzetméteres telek funkcionális átalakítása  
 Park (zöldövezet) létesítése 37.744,00 négyzetméter felületen a projekt kivitelezésének 

végéig. 
 

 Eredmények 

 
 
Várható eredmények: 

A projekt megvalósításával az újonnan létrehozott zöldterület a következőkkel lesz ellátva: 

 Futópálya 
 Panorámás távcsővel felszerelt kilátó 
 Játszótér gyerekeknek 
 Fitnesz-pálya 
 Színpad 
 Szolgáltatásokkal ellátott hely háziállatok számára 
A zöldövezetet felszerelik:  
 Modern köztéri bútorzat 
 Villámhárító berendezések 
 Videómegfigyelő- rendszer 
 Wi-fi hálózat 
Kialakítanak: 
 Platform körkörös sétányokkal 
 Kültéri gyep 
 Virágos gyep 
 Félig árnyékolt gyep 
 
 Kapcsolat 

 
 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egység 
Név: Ijac Dana 
Tisztség: osztályvezető Nemzetközi finanszírozású projektek 
Kapcsolattartási adatok (tel, fax, email): tel: 0726 695 707; 0265268330 ; fax: 0365 882 028;  
email: dana.ijac@tirgumures.ro /primaria@tirgumures.ro 
 
____________________________________________________________________________________ 

Az Európai Unió által társfinanszírozott egyéb programokkal kapcsolatos részletes információkért, 
kérjük, keresse fel a: 

http://www.mfe.gov.ro/ 

mailto:primaria@tirgumures.ro
http://www.mfe.gov.ro/


 
 
 
 
 
 

http://www.inforegio.ro/ro 
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
MarosvásárhelyMegyeiJogúVáros 

 
 

Befektetünk a jövődbe! 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társtámogatott projekt 

a 2014-2020-as Regionális Operatív Program által 

 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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