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2017. június 28. napon aláírásra került a Közreműködő Szervezet és Soltvadkert Város Önkormányzata
között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00006 azonosítószámú, „A Vadkerti-tó
turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020
program keretében, 50 millió Ft európai uniós támogatás segítségével, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében kerül megvalósításra. A projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2018. augusztus 31.
Jelen projekt a Felhívás Terület specifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő, elkülönített fejlesztési
célok/forrás-felhasználási keretek közül az alábbira irányul: A Homokhátság és a szabad vállalkozási zóna
területek számára elkülönített indikatív keretösszeg. Jelen fejlesztés közvetlen célja a soltvadkerti Vadkertitónál található, a projektgazda tulajdonában álló természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának
fejlesztése, amely hozzájárul a jelenlegi szolgáltatáskínálat színvonalának javításához, valamint új
strandkiegészítő létesítmény létrehozásával a kínálat bővítéséhez.
A projekt keretében a célcsoportok igényeihez illeszkedő szolgáltatás megvalósítása történik, hogy az
elégedett vendégek közül mind több legyen a visszatérő vendégek száma, valamint - a hatékony marketingnek
(is) köszönhetően – emelkedjen a térségbe látogató turisták száma és növekedjen az itt tartózkodás ideje. A
turisztikai vonzerő növekedésével erősödik a turisztikai kereslet. További cél, hogy a minőségi kínálat
erősödésével emelkedjen a turisztikai költés is, valamint a fürdőhely szezonon kívüli hasznosítása
hozzájáruljon a szezonalitás csökkentéséhez. A pályázó az Önkormányzat, az üzemeltető pedig a strand
jelenlegi működtetője a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Vadkert-Komszolg Kft.
A projekt önállóan támogatható tevékenységei a természetes fürdőhelyek (78/2008.(IV.3). Korm.rendelet
alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának
fejlesztése kertében:
 Turistafogadás feltételeinek javítása érdekében a jegypénztárak és a beléptetés fejlesztése, új
jegyárusító pavilonok (3 db) kerülnek kihelyezésre új térkő burkolatra.
 A zuhanyzók jelenlegi állapota megköveteli a burkolatok cseréjét a megfelelő biztonsági, valamint a
higiénés feltételek biztosítása érdekében, ezért a korábbi, töredezett burkolat elbontását követően, 48
m2 felületen új térkő burkolat kerül lefektetésre, valamint drénrendszer kerül kialakításra.
 Meglévő öltözőhelyiségek minőségi színvonala és mennyiségi kapacitása is fejlesztésre szorul, ezért
5 db új öltözőkabin kerül kihelyezésre.
 A biztonságos és kényelmes tartózkodás érdekében kerül kihelyezésre 2 db 5x5 m, fa oszlopra szerelt
árnyékoló napvitorla.



A fogadási feltételek javítása és szolgáltatási kínálat bővítése érdekében új elem, egy napozóstég
kerül felépítésre a vízfelület fölé. Az 1,8x10m-es bekötő híddal rendelkező 4,3x10,5 m-es
napozóterasz műanyag teraszburkolatból készül.
 A tartózkodás meghosszabbítását, valamint új vendégek érkezését eredményezi a szolgáltatás
kínálatát bővítő olyan új strandkiegészítő elem kialakítása, amelynek használata élményeket biztosít,
valamint hozzájárul a strand biztonsági és környezeti állapotának javításához.
A Spraypark egy speciális attrakció, amely nyáron hűsítő vízpermettel, vízsugarakkal növeli az élményt. Az
attrakció a víz permetezésével a nyári meleg időszakokban csökkenti a forróság okozta rosszullétek, a
napszúrás és a kiszáradás kockázatát. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek keretén belül
beszerzésre kerül egy új komplex adatbázis-kezelő rendszer és online marketing eszköz, amely lehetőséget
biztosít a település szolgáltatásainak értékesítéséhez, valamint átláthatóvá teszi a helyben eltöltött
vendégéjszakák számát. A projekt önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységei: marketing
–
az
attrakció piacra viteléhez kapcsolódó marketing és promóciós szolgáltatás; nyilvánosság biztosítása – a
projekt felhívás által előírt kötelező tevékenységek megvalósítása. A fejlesztés a célcsoportok igényeihez
illeszkedve valósul meg, hozzájárul az egy turistára jutó költés növeléséhez, valamint a látogatószám
növeléséhez. A fejlesztés kapcsolódik a tó turisztikai szolgáltatásaihoz (szállás, strand, kalandpark, stb.) A
projekt szakmai tartalmának kidolgozásában és a megvalósításban is részt vesz megfelelő szakmai
tapasztalattal rendelkező turisztikai szakértő. Soltvadkert Város Önkormányzata vállalja, hogy a fenntartási
időszakban IFA állami kiegészítését turisztikai célra fordítja, a támogatott létesítményben biztosítja a szelektív
hulladékgyűjtés feltételeit .A projekt előkészítés során szakmai együttműködések kerültek kialakításra, kiemelt
figyelemmel a vállalkozásokra. Az önkormányzat vállalja, hogy a majdan létrejövő, az NGM-nél regisztrált TDM
szervezetbe tagként be fog lépni. Soltvadkerten a turisták fogadásához szükséges turisztikai infra- és
szuprastruktúra rendelkezésre áll (ld. üzleti terv). A fürdőhely négy hónapos főszezoni nyitva tartással fog
működni, valamint projektgazda vállalja, hogy a téli időszakban helyet biztosít a téli sportoknak (korcsolyázás)
- csökkentve ezzel a szezonalitást. A pályázat megfelel tartalmi értékelési szempontoknak, különös tekintettel
a következőkre: a fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival;1-nél több önállóan támogatható
tevékenységet tartalmaz; a fejlesztés tárgya valós turisztikai vonzerővel rendelkezik, a beruházás indokolt. A
további megfelelőségeket részleteiben az üzleti terv tartalmazza.
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