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SAJTÓKÖZLEMÉNY
PÉNTEKEN ADJÁK ÁT A GÖDÖLLŐI RÉZGOMBOS SZOLGÁLTATÓ ÉS INKUBÁTORHÁZAT
Elkészült a több mint 150 millió forint európai uniós támogatással kialakított Rézgombos Vállalkozói Inkubátorház.
Az Elszer Invest Kft. a Rézgombos Vállalkozói Inkubátorház kialakítását az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Új
Széchenyi Terv keretében valósította meg. Az inkubátorház kivitelezése a jóváhagyott 313 360 000 Ft összköltséggel szemben közel
360 millió forintba került, a különbözetet a társaság saját erőből finanszírozta. Az elnyert uniós támogatás összege: 156 554 656 Ft.
A Támogatási Szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium (korábban Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) nevében eljáró Pro-Regió
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Non profit Közhasznú Kft-vel kötöttük meg. A projekt azonosító száma:
KMOP-1.5.3/A-09-2010-0040
Célunk, hogy a térség nagyvállalataival és a Szent István Egyetemmel együttműködve az induló vállalkozások fejlődéséhez korszerű,
szakmailag igényes feltételeket biztosítsunk, növelve ezzel a Gödöllői Kistérség gazdasági erejét és az itt foglalkoztatottak létszámát.
A Szolgáltató és Inkubátorház teljes kihasználtságát elérve várhatóan 80-100 fő új munkahely létrehozását eredményezi Gödöllőn.
A hagyományokat tiszteletben tartó megújulást kívánjuk hangsúlyozni a "Rézgombos" név megtartásával, ami korábban az épület
helyén állt romos épület ragadvány neve volt. A megújulási törekvésünk másik dimenziója az elhelyezkedésben rejlik: az épülettel
szemben található a Gödöllői Királyi Kastély, ami a XIX. századi osztrák-magyar kiegyezés után hazánk egy nyugat-európai országgal
kialakított politikai és gazdasági együttműködésén alapuló gazdasági fellendülésének sikeres időszakát szimbolizálja. Célunk, hogy az
Európai Unió támogatásával megvalósult inkubátorház hasonló időléptékben Gödöllő pozitív szimbólumúvá váljon.
Az inkubátorház jól kiegészíti a környezetében található bankfiókok, közjegyzők, könyvelők, ügyvédi irodák, a Királyi Kastély, a
Művészetek Háza és az Erzsébet Szálló és Étterem által nyújtott szolgáltatásokat. Az inkubátorházban különböző méretű irodák,
műhelyek, tárgyaló és oktatótermek, valamint konferencia terem került kialakításra, emellett raktárak és tárolók is készültek. Az
inkubátorházat befogadó 4 szintes épület pinceszintjén 74 db gépjármű elhelyezésére alkalmas mélygarázs található. Az inkubátorház
összes hasznos alapterülete: 1829 m2, a bérbe adható helyiségek száma 38 db. Az épület belső infrastruktúrája teljes mértékben
igazodik a jelen kor kínálta informatikai és irodatechnikai lehetőségekhez. A beruházással egyidejűleg Gödöllő Város
Önkormányzatával együttműködve megújult az épület környezete, mely egyben a városközpont meghatározó része. A felszínen új
járdák, parkolók, kerékpártárolók és taxi állomás épült, továbbá a szomszédos Mária kert parkosítása is elkészült, ahol a gyönyörű
barokk Mária szobor található.
Az inkubátorház iránt már a kivitelezés időszakában is folyamatosan érdeklődtek a betelepülni szándékozó vállalkozások. Az Elszer
Invest Kft. kedvező infrastrukturális szolgáltatásokkal (tárgyaló, irodai bútorok és eszközök stb.) és a Szent István Egyetemmel történő
együttműködés keretében inkubációs ismeretekkel segíti a betelepülő vállalkozásokat.

Az inkubátorház sikerét mutatja az is, hogy már az ünnepélyes átadás napján tíz különböző, induló-vagy mikro vállalkozás költözött az
épületbe.
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