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BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÍSÉRLETI FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM BÁRÁNDON, A HELYI TÉSZTAÜZEM ÚJRAINDÍTÁSÁVAL

A Báránd Község Önkormányzata 2012-ben pályázatot nyújtott be a helyi tésztagyár ismételt üzembe
helyezése érdekében. A projekt a 2014.03.26. napi támogató döntés alapján 195 944 380 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításáért, Báránd Községi Önkormányzata,
valamint konzorciumi partnere, a Debreceni Egyetem Különleges Orvos és Mentőcsoportja (DEKOM)
felel.

A  pályázat  célja  volt,  hogy  Báránd  Község  Önkormányzata  a  helyi  adottságokat  alapul  véve  olyan
vállalkozást indítson, amely mérsékli a helyi foglalkoztatási problémákat és ismét vonzóvá teszi a települést
az itt élők számára. Ennek érdekében helyben, pályázati pénzből került újraindításra a helyi tésztaüzem,
melynek kapacitása a helyi igények kielégítésére kerül meghatározásra. A projekt keretében a 4161 Báránd,
Vörösmarty u. 6. szám alatt található üzem épületét az Önkormányzat felújította és a termeléshez szükséges
eszközöket megvásárolta.

A feldolgozó egység alapanyag szükségletét helyi beszállítók biztosítják. Az üzem munkalehetőséget biztosít
a  korábban  munka  nélkül  lévő  helyi  lakosoknak,  ezzel  mintát  adva  a  helyi  vállalkozásoknak,  a  térség
önkormányzatainak, ezzel is új munkahelyek megteremtését generálva. Így a program összes résztvevője
meghatározó képességekre tesz szert a projekt munkaerő piaci és fejlesztő szakaszában.

A pályázat  keretében a DEKOM 15 fő részére száraztészta készítő  képzést  biztosított,  akik ez idő alatt
keresetpótló juttatásban részesültek. Mindezek mellett a településen élő 100 fő munkanélküli álláskeresési
technikai  tanácsadásban  vehetett  részt.  Az  újrainduló  termelésben  a  településen  élő  munkanélküli
lakosságból 10 fő munkavállalót foglalkoztatnak.

A Bárándon megvalósult  üzemegység ötvözni  kívánja  a házi  jelleget  és a kézi  előállítást  a gyártósorok
kifinomultságával,  a  tömegtermelés  korhű  elvárásaival.  A  gyár  irányelve,  hogy  a  kézi  munkaerőt  minél
inkább igénybe véve, azonban a gépeket sem elhanyagolva olyan minőségű tészta kerüljön ki az üzemből,
amelynek a jellege és íz világa hűen tükrözi a múltat és reménnyel tekint a jövőbe.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a
„Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával” című és TÁMOP-1.4.3-12/1-
2012-0020. azonosító jelű pályázat keretében.

A projekt megvalósításáról a barand.hu és a baranditeszta.hu oldalon kaphatnak további tájékoztatást.


