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Nagykároly Municípium Területi és Közigazgatási Egysége, kedvezményezett minőségben
elindította a fenti projekt megvalósítását (2206/30.05.2018-as sz. finanszírozási szerződés,
SMIS kód: 115513), a Regionális Operatív Program (POR) 2014–2020 5-ös főtengelyének
(A városi környezet javítása és a kulturális örökség megőrzése, védelme és hosszútávú
értékesítése), 5.2-es befektetési prioritása (A városi környezet javítását célzó intézkedések, a
városok újjáélesztése, a barnamezős területek regenerálása és dekontaminálása - beleértve
az átalakítási területeket, a levegőszennyezés csökkentése és a zajcsökkentő intézkedések
előmozdítása) keretében.
Irányító Hatóság - Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium.
Közreműködő szervezet - Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség.
A projekt átfogó célja a 46 010 négyzetméteres, Nagykároly municípium területén
található, Somos gödör elnevezésű terület 2021-es évig történő megújítása és
újrafelhasználása, illetőleg a terület átalakítása egy szabadon felkereshető közösségi parkká.
A projekt helyszíne: Nagykároly Municípium, a Ion Slavici, Pomilor, Nicolae Grigorescu,
Gheorghe Şincai és Ghiocelului utcák által határolt „SOMOS GÖDÖR” területe.

A pályázat megvalósításának periódusa: 2018. május 30-tól (a finanszírozási szerződés
aláírásától) 2022. mácius 31-ig.
A projekt összköltsége 11.952.261,36 lej, amelyből a vissza nem térítendő összeg
11.306.281,05 lej.
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