BAJAI KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ FEJLESZTÉSE
IKOP-2.1.0-15-2016-00027
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.; 6500 Baja,
Szentjánosi utca 12.; www.portofbaja.hu
Projekt leírása: A tervezett fejlesztés keretében az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor: rakpart,
valamint hozzá kapcsolódó út és parkoló építése; partfal állékonyságának helyreállítására, nehézberakó
kiépítése; „zöld kikötő” fejlesztése; vasútépítés; rakodó berendezések telepítése.
A tervezett beruházás megvalósítása elősegíti a bajai kikötő meglévő szolgáltatási színvonalának
növekedését, a kikötő, egyben intermodális logisztikai központ infrastruktúrájának fejlesztését,
kapacitásnövekedést. A jelenlegi kikötő infrastrukturális fejlesztése az elmúlt évtizedekben részben valósult
meg, de a meglévő infrastruktúra állapota mind közúti, vasúti, vízoldali és a meglévő közművek
szempontjából is további fejlesztésre szorul. A kikötő intermodális kapacitásának fokozása és a vízi
áruszállításra volumenének növelése érdekében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.
Fejlesztés tartalma:
•

Bajai Kikötő úthálózatának fejlesztése, megközelíthetőségének biztosítása, javítása: Meglévő
útburkolat átépítése, Baja Gránátos utca - A munkarész megvalósult a KÖZOP-4.6.0-14-2014-0002
számú pályázat keretében. A Gránátos utca déli oldalán 136 m hosszon járda épül, a IV. Károly rkp.
és a Külső út közötti szakaszon.

•

Bajai OKK terültén lévő IV. Károly rakpart és a hozzá kapcsolódó út és parkoló építése - II. ütem –
Volt bútoripari területen út építése.

•

Kikötői partfal állékonyságának helyreállítása 292,5 fm hosszban, amely tartalmazza a közművek
fejlesztését, a 120 tonnás teherbírású nehézberakó építését.
Kikötő szolgálati hely („Zöld Kikötő”) fejlesztése, 71,1 fm hosszú függőleges partfal építése, úszómű
áthelyezése, üzem bővítése.

•
•

A Bajai OKK területén (Baja, Dunapart állomáson) a MÁV Zrt. és a saját célú vágányok átalakítása,
bővítése, rakodó berendezések telepítése.

Projekt összköltsége (nettó): 3.805.440.214 Ft
Támogatási összeg: 3.614.787.660 Ft
Támogatás mértéke: 94,99%
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Eddigi események, jelenlegi helyzet:

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Állami támogatás (state aid) bejelentése az Európai Bizottság felé - A „The Intermodal Development
of Port of Baja” megnevezésű tervezet 2014. július 28-án az Európai Bizottság számára hivatalosan
bejelentésre került.
Kiemelt beruházássá minősítés - A projekt kiemeltté nyilvánítása megtörtént (Magyar Közlöny 116.
szám; 2014. augusztus 27.).
Biztosítékmentesség jóváhagyása - A Támogatási Szerződés aláírása előtt kellett kérvényeznünk;
megtörtént.
2015.08.21-i dátummal, 2015.08.24-én megérkezett az Európai Bizottság támogatást jóváhagyó
határozata.
Az eredetileg KÖZOP – IKOP szakaszolt projektet az elhúzódó eljárások miatt csak IKOP-ból
finanszírozzuk.
A pályázatot benyújtottuk 2016. 07. 15-én; támogatói döntés: támogatásra jogosult, 2016.09.30.
Támogatási szerződés megkötése: 2016. december 12.
Megkötött szerződésekkel rendelkezünk az alábbi tevékenységekre: közbeszerzési feladatok
ellátása, megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése, tenderterv
elkészítése, kommunikációs és nyilvánossági feladatok ellátása, projektmenedzsment feladatok
ellátása, mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása, vagyonkezeléshez kapcsolódó jogi elemző
feladatok ellátása.
Lezárult a közbeszerezési eljárás a tervezési-kivitelezési feladatok ellátására, a Miniszterelnökség
KFF-től megkaptuk a záró tanúsítványt; kivitelezői szerződéskötés dátuma: 2018. június 15.

A projektre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
+36 79 422-502, info@portofbaja.hu.
2018. június 15.
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