Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek
Projekt kód

ROHU-115

Projekt cím

FOBTA- Hídtól-hídig

Prioritási tengely

1- Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony
felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források terén)

Beruházási
prioritás

6/c: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme,
támogatása és fejlesztése

Megvalósítási
időszak

48 hónap (2018 március 1– 2022 február 28)

Célkitűzés

A projekt fő célja a Szalacs Község és Hortobágy, határon átnyúló térség,
közös természeti értékei hatékony és fenntartható turisztikai
használatának elősegítése, a célterület természeti örökségének
támogatása és népszerűsítése által, a látogatók és az eltöltött
vendégéjszakák számának növelésének érdekében.
Vezető Kedvezményezett: Szalacs Község (Románia)

Partnerség

Projekt Partner:
PP2: Hortobágy Község Önkormányzata (Magyarország)

TELJES
költségvetés

Teljes 1 611 547,26 euró, melyből 1 369 815,16 euró ERFA támogatás
A projekt célja az integrált turisztikai célpontnak számító Hortobágy és
Szalacs határ menti térség turisztikai vonzerejének növelése, a
meglátogatandó természeti látványosságok számának növelése által.

Összefoglaló

Főbb tevékenységek:
 Új, határon átnyúló tematikus útvonal létrehozása, amely
összeköti a két hidat, és megszólítja mind a gyermekes
családokat, mind a fiatal párokat, akik a természetben való
kalandok után kutatnak
 Az új, határon átnyúló tematikus útvonal népszerűsítése (3000
prospektus, térképek, 1000 album és a Hortobágy és Szalacs
régiót bemutató dokumentumfilm által)
 Rendezvények szervezése a határon átnyúló tematikus útvonal
népszerűsítése érdekében (2 határon átnyúló természetvédelmi
önkéntes tábor, 4 vándor fotókiállítás-a Hortobágy és Szalacs
térséget bemutatva)
 A Hortobágy folyó tanösvényének népszerűsítése, mint a
határon átnyúló tematikus út kulcseleme (1000 tanösvénybemutató füzet és mobilbarát weboldal)
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Főbb eredmények

A szalacsi legelő védelme és fejlesztése ökológiai folyosó
kialakításával, különösen a kétéltűek és rovarok számára (egy, a
kétéltűekre és vegetációs csoportokra vonatkozó tanulmány; 2
db, a fajokat bemutató információs tábla; 1 ökológiai folyosó,
amely összeköti a Szalacsi legelő két oldalát, és 1 kiértékelés)
Természeti örökségen alapuló látogatói infrastruktúra
létrehozása a Szalacsi legelő szomszédságában (egy új recepciót
és turisztikai információs pontot magába foglaló épület, egy
parkoló, sétálóút-hálózat, egy környezetismereti tanterület a
gyermekek számára, valamint egy tematikus és tanpályarendszer, egy csillagvizsgáló és egy pihenőhely a turisták részére)
Kerékpárút építése és a téglahíd felújítása
Hortobágy község fényszennyezés-mentes közvilágításának
fejlesztése
1 helyi jelentőségű védett terület kialakítását támogató
tanulmány, 1 természet-megőrzési terv kidolgozása

A Program Eredmény mutatói a CO09- Fenntartható turizmus: A kulturális
és természeti örökség és látnivalók támogatott helyszínein várható
látogatások számának növekedése, valamint a CO23- Természet és
biodiverzitás: A jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott
élőhelyek területe.
A ROHU-115 projekt révén a kulturális és természeti örökség és
látnivalók támogatott helyszínen várható látogatások száma 5000-rel
nőtt, valamint 968 hektárnyi földterületnek lett jobb védelmi státusza.
A projekt eredményei kapcsolódnak a két új, határon átnyúló tematikus
útvonalhoz, amelyeket a Szalacs és Hortobágy régióban hoztak létre:
egy új, recepciónak és turisztikai információs pontnak otthont adó
épületet parkolóval, sétálóutcával, kerékpárúttal és új közvilágítással.
Mindezen beruházás eredményeként megnőtt a turisták száma a
környéken.
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