
Tájékoztató 

 

„Karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése” 

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005 
 

 

A pályázat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP 1.2.1-15 „Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú pályázati felhívás keretében került 

benyújtásra. 

 

Karcag Városi Önkormányzat a pályázat keretében két tulajdonában lévő épület felújítását és egy új 

rendezvényközpont építését valósítja meg.  

 

A Karcag Városi Önkormányzat a 67/2016. (III.31.) „kt.” sz. határozatával döntött arról, hogy 200 

millió Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében –támogatási arány 100% - benyújtja 

a pályázatot a kiírt pályázati felhívásra.  

 

 

A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 

 

Pályázó: Karcagi Városi Önkormányzat 

A projekt címe: „Karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése” 

 

A projekt kezdete: 2017.10.01. 

A projekt fizikai befejezésének napja: 2020.08.31. 

Igényelt támogatás: 200.000.000 Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

 

A projekt bemutatása  

Karcag Városi Önkormányzat jelen fejlesztés keretében, a város három helyszínén hajtott végre 

turisztikai attrakciós fejlesztést: 

 

1. Szélmalom – országos műemlékvédelem alatt áll (Vágóhíd u.) 

2. Kántor Sándor Fazekasház – helyi műemlékvédelem alatt áll (Erkel F. u. 1.) 

3. Karcag, 2859/5 helyrajzi számon (Turisztikai Rendezvény-központ; új építés).  

 

A három helyszínen megvalósuló „Karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése” c. projekt 

megvalósításával egy 10 helyszínből álló turisztikai tematikus attrakció is kialakításra kerül, mivel a 

városban jelenleg már meglévő további 7 turisztikai szolgáltatást, attrakciót is bekapcsolja jelen 

fejlesztés szolgáltatásai közé. Teszi mindezt annak érdekében, hogy a Karcag és térsége épített és 

természeti turisztikai látványosságaihoz érkező turisták részére egyedi, komplex turisztikai 

szolgáltatást nyújtásával biztosítsa a szabadidő hasznos, aktív eltöltését.  

 

A projekt célkitűzései a fentiekben megfogalmazott szükségletek alapján az alábbiak: 

• Kulturális és örökségturizmushoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatás kiépítése - Szélmalom 

és a Kántor Sándor Fazekasház felújítása, új Turisztikai rendezvény-központ létrehozása - 

Turisztikai és lakossági igényeket kiszolgáló turisztikai attrakció létrehozása  

• Helyi, térségi turisztikai együttműködések erősítése - TDM szervezet (közös marketing 

akciók szervezése) - Helyi, térségi együttműködések, közös programok szervezése  

• Helyi, térségi gazdasági potenciál erősítése - Tartózkodási idő és „költés” növelése  
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Tevékenységek elosztása:  

 

1. Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése 

a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévő fejlesztése 

         1.Szélmalom vízszintes falszigetelése, drén szivárgó rendszer kiépítése, vízelvezetés megoldása 

         2.Kántor Sándor Fazekasház hátsó részének teljes körű felújítása;  

b)Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése  

         3.Új turisztikai rendezvény-központ építése. 

 

2.Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

a) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, út és parkolók építése)  

b) Attrakcióhoz kapcsolódó vendéglátó helyiség és ajándékbolt kialakítása 

c) Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos 

igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása  

 

3.)Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek  

a) Marketing-kommunikációs elemek megvalósítása 

b) Akadálymentesítés  

c) Nyilvánosság biztosítása 

 

 

A munkaterület 2019. június 21-én került átadásra. 

Kivitelezési határidő: 2020. január 6. 

 

Szerződött fél: Process Europe Kft. 

 

 


