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Sikeresen lezárult Sarkad Város Önkormányzata „Zöld Sarkad 2020” című, TOP-2.1.2-15-BS1-201800020 azonosító számú projektje. A fejlesztések a Széchenyi 2020 program keretében elnyert bruttó
100 millió Ft összegű európai uniós támogatásból - 100%-os támogatási intenzitás mellett – valósultak
meg. A projekt keretében városi közterületek (Táncsics tér, Kossuth kert) komplex megújítására,
valamint a Városi Piac területének fejlesztésére került sor.
A „Zöld város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívás célja a helyi
önkormányzatok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő
megvalósításának, a városi környezetjavító intézkedéseknek, valamint a gazdaságfejlesztési
beavatkozásoknak a támogatása.
A fenti célok elérése érdekében Sarkad Város Önkormányzata három helyszínen valósított meg
fejlesztéseket.
A Táncsics téren egy új környezettudatos közösségi tér alakult ki, mely kikapcsolódási lehetőséget nyújt
a helyi lakosság szinte minden korcsoportja számára. A megvalósult beruházási elemek a következők:
műfüves labdarúgó pálya építése (palánkkal és labdafogó hálóval, LED pályavilágítással), élőfüves
grund labdarúgó pálya létesítése, salakos futópálya építése, fedett esőbeálló (filagória) építése,
játszóeszközök, köztéri fitneszeszközök, utcabútorok (hulladékgyűjtők, padok) telepítése, murvás
gépjármű parkoló létesítése, újragyepesített zöld felület kialakítása.
A Kossuth kertben megújult a Kossuth-emlékmű környezete, ahol az amfiteátrumok struktúrájára
emlékeztető „lelátó” építésére, az emlékmű akadálymentes megközelítését biztosító rámpa és járda
építésére, utcabútorok (hulladékgyűjtők, padok) és fák telepítésére került sor. A fejlesztés
eredményeként létrejött egy a városi rendezvények, megemlékezések, társadalmi események méltó
módon történő megrendezésére alkalmas közösségi tér.
A Városi Piac területén - gazdaságfejlesztési elemként - új mobil piaci elárusító asztalok beszerzése,
valamint a meglévő, leromlott állagú utcafronti kerítés felújítása valósult meg.
A projekt keretében a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására került
sor, mely által a fejlesztési helyszínek alkalmassá váltak a családok, fiatalok, sportolni vágyók számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság
követelményeit is szolgálják és hozzájárulnak a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek
gazdaságos fenntartásához.
Sarkad Város Önkormányzata a projektet az elnyert bruttó 100 millió Ft összegű európai uniós
támogatásból - 100%-os támogatási intenzitás mellett – valósította meg.
A projektről bővebb információt a www.sarkad.hu oldalon olvashatnak.
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