A kedvezményezett neve: Uppony Község Önkormányzata
A projekt címe: „Turisztikai
Turisztikai fejlesztés Uppony és BükkmoBükkm
gyorósd községekben”
A szerződött támogatás összege: 73.069.400 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja turisztikai megállópont, pihenőhely kialakítása UpU
pony és Bükkmogyorósd településeken, mely mind a gyalogosan
túrázók, a kerékpáros turisták mind a gépjárművel, vagy akár lovon
lo
érkező látogatók számára pihenési, felfrissülési, vagy étkezési,
szabadidő-eltöltési
eltöltési lehetőséget kínálnak. A fejlesztés a térség tájtá
képi értékeit és rekreációs előnyeit ötvöző turisztikai csomópontot
létrehozva, a természeti értékek megismerésére nyújt lehetőségeket több célcsoport számára. A pihenőhelyek a Szarvaskő-Putnok
Szarvaskő
közötti kedvelt túraszakaszhoz és útvonalhoz kapcsolódóan kerülkerü
nek kialakításra, a beruházást a megnőtt kerékpáros és gyalogos
turista forgalom teszi indokolttá. A pihenőhelyeken esőbeállók,
eső
szociális helységek, pad-asztal
asztal garnitúrák, tűzrakó helyek (szalon(szalo
nasütők), kerékpártárolók kerülnek kialakításra.
Szakmai-műszaki tartalom:
Önállóan tám.tev (mindkét helyszínen): 3.1.1.B a turisztikai
turiszt
fogadási feltételek, komplex információs szolgáltatások,
tatások, célcsoport
célcs
specifikus turisztikai vonzerő elemek, interaktív
aktív bemutatási forfo
mák, aktív természetjáró infrastruktúra, pihenőhelyek,
nőhelyek, vízvételi
lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, tűzrakóhelyek kialakítása.
kialakít
Önállóan nem tám.tev.: attrakcióhoz közvetlenül
lenül kapcsolódó eszes
közbeszerzés, térítésmentesen látogatható pihenőpark, közvetlen
közve
környezet fejlesztése, kerékpáros-,család,
,család, gyermekbarát propr
jektelemek megvalósítása.
Köt. tev.: marketing, akadálymentesítés, nyilvánosság. A projektnek nincs klímakockázata,

ennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megffelel. A tervezéskor érvényesítettük az egyetemes tervezés
zés elveit, nők, férfiak, idősek, fogyatékosok, gyermekek igényeit.
it. Mindkét település
pályázó rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal.
rammal. A tervezett fejlesztések célkitűzése illeszkedik a Felhívás
hívás céljaihoz, térségi
szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű
léptékű tematikus turisztituriszt
kai fejlesztések megvalósítására,
sítására, helyi, térségi jelentőségű, turisztituriszt
kai vonzerőt képező természeti örökség turisztikai
tikai hasznosítására
hasznos
kerül sor. A projekt hozzájárul a szezonalitás
litás csökkentéséhez,
csökkentés
évi
365 napos nyitva tartással. A projekthelyszíneken
ken és a járásban
j
a
turisztikai alap infrastruktúra rendelkezésre
re áll. A pihenőpontok
pihen
létrehozásával hiányzó turisztikai elem valósul
sul meg, hozzájárul
hozz
a
szolgáltatási hiányosságok
nyosságok csökkentéséhez. A projekt reális üzleti
terven, valós piaci igényen alapul, megfelel a célcsoport igényeiig
nek, hozzájárul a látogatók költésének, a látogatószám
tószám növekedénöv
séhez. Szelektív hulladékgyűjtés biztosított. Marketing
keting stratégia
strat
a
projektfejlesztési szakaszban készül.
Vonzerőhöz kapcsolódó projektelemek: életkor-független,
független, családcsalá
barát megoldások, interaktív bemutatási módszerek,
rek, speciális nyitnyi
va tartás (365 nap), szemléletformáló, ismeretterjesztő
sztő rendezvérendezv
nyek, előadások. Turisztikai rendezvények évi 3-nál
nál több alkalomalkalo
mal kerülnek megrendezésre. Az ökoturisztikára alapozott
pozott tematitemat
ka biztosítja a sikeres piacra jutást, az attrakció rendelkezik
delkezik saját
arculattal. A szakmai szervezeti háttér, a projektmeenedzsment
biztosított. A projektelemek
mek a célcsoportok speciális igényeihez
igazodnak, valós turisztikai funkcióval rendelkeznek, a kínálati
struktúra átgondolt. A műszaki tartalom tervező által alátámaszal
tott. A projekt Uppony és Bükkmogyorósd konzorciumi
iumi együttműegyüttm
ködésében valósul meg, kapcsolódik
lódik a térség egyéb turisztikai
t
vonzerőihez, egymásra épülő kínálatot
tot hoz létre. A látogatók
látog
várható tartózkodási ideje meghaladja a 2 órát, de akár egész
napos időtöltésre is alkalmas a helyszín. A projekt
hozzájárul a térség arculatának erősítéséhez. Pályázó figyelembe veszi a terület teherbíró

képességét, a fejlesztés az ÜHG kibocsátást nem növeli, A fejleszkat. A fejlesztés
fejles
az
tés nem változtatja meg a tájképi adottságokat.
esélyegyenlőség szempontjainak figyelembe vételével, nem kirekir
kesztő egyetlen társadalmi csoporttal szemben sem. A beruházás
ber
reális, takarékos költségvetéssel,
sel, belső arányokat betartva tervete
zett, a projekt 915 fő látogatószám-növekedés
növekedés vállalásával hozzájáho
rul az indikátorteljesítéshez. A projekt hozzájárul
zájárul a halmozottan
halmozo
hátrányos
nyos helyzetű Ózdi járásban a tartós munkanélküliség enyhíenyh
téséhez, az esélyegyenlőségi szempontból
pontból kiemelt csoportok
munkaerőpiaci integrációjához. A projekt
jekt révén közhasznú foglalfogla
koztatás is megvalósul. A pályázók civil szervezetekkel
tekkel működnek
együtt, kommunikációjukban, viselkedésükben
sükben esélytudatosságot
esélytudatoss
fejeznek ki. Ózdi járás a komplex programmal
rammal fejlesztendő, Uppony
U
és Bükkmogyorósd társadalmi-gazdasági
gazdasági és infrastrukturális szemsze
pontból kedvezményezett és jelentős munkanélküliséggel
séggel sújtott
település. A konzorcium vezetője, Uppony.
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
31.

projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BO1-2017
2017-00016.

