A „Fertő-táj ékövei” projekt bemutatása
A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa által vezetett konzorcium 2017 májusában nyújtott be
támogatási igényt a Széchenyi 2020 program GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése
pályázati felhívására „Fertő-táj ékkövei” címmel. A pályázat célja, hogy a Fertő-táj kulturális
örökséghelyszín egyedi vonzerejét kihasználva, turisztikai funkcióval való bővítés és fenntartható
hasznosítás révén önálló attrakcióvá váljon, ezáltal a térségben található kiemelkedő egyetemes
értékek megőrzése, védelme és bemutatása. A projekt 406 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A fejlesztés indokoltsága, a projekt célja
A Fertő-tájon számos olyan turisztikai vonzerővel bíró terület található, melyek idegenforgalmi
potenciálja eddig nem, vagy a lehetőségekhez képest csak kevéssé került kihasználásra. A fejlesztés
az alábbi problémákra reagál:
Világörökségi terület alacsony ismertsége;
A települések turisztikai attrakcióinak hasznosítása elmarad a kívánatostól;
Kevés turista - területben rejlő lehetőségekhez képest;
Kiegyenlítetlen turisztikai kínálat a térségben, ebből adódóan a bevételek egyenlőtlen
eloszlása;
Fertő-táj, mint turisztikai termék kiépítettségének hiánya.
A projekt célja, hogy ezeket az ékköveket bekapcsolja a térség idegenforgalmi keringésébe,
láncolatába:
1. Egyrészt felhívja a figyelmet a világörökségi helyszín kistelepüléseinek egyetemes értékeire, a
jelenleginél magasabb színvonalú interpretációs eszközökkel megismertesse azokat a
turistákkal (magasabb színvonalú vonzerőt eredményezve);
2. Másrészt a térségi kastély-fejlesztések mellé „felemelje” a kistelepülések attrakcióit.
Mivel a világörökségi cím nem csak a magyar, hanem az osztrák oldalra is vonatkozik, így a tervezett
fejlesztések hozzájárulnak a Fertő tó körüli kínálat mennyiségi és minőségi emelkedéséhez, illetve az
érintett osztrák településekkel való együttműködés erősítéséhez.
A fejlesztés helyszínei
A fejlesztések 6 helyszínen valósulnak meg, a projektcélok elérése érdekében konzorciumi
partnerként kerültek bevonásra az érintett önkormányzatok. Valamennyi helyszínen kiemelt
szempont, hogy hosszú távon gazdaságilag fenntarthatóan működjenek a fejlesztett attrakciók.
Általános cél a komplex és interaktív szolgáltatásokat nyújtó vonzerő kialakítása, további
látogatószám és költés generálása, a tartózkodási idő meghosszabbítása. A világörökségi helyszín
kiemelkedő egyetemes értékének élményszerű bemutatására a következő építés-kivitelezési és
felújítási munkák valósulnak meg a támogatás révén:
• a fertőbozi Gloriett kilátó és a hozzá vezető lépcső felújítása;
• a Fertőhomoki Tájház bővítése;
• a fertőszéplaki Széchenyi-kastélyban világörökség központ létrehozása;
• a hegykői „Mariska néni háza” turisztikai multifunkciós épület kialakítása;
• a hidegségi Papkert fejlesztése, kapcsolódó járdafelújítás és parkoló létesítése;
• a Sarródi Tájház fejlesztése.

A fejlesztési helyszíneket az alábbi térkép mutatja be.

A projektet megvalósító konzorcium
A projekt megvalósítására az alábbi konzorciumi tagok összefogásával kerül sor:
• Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa (konzorciumvezető)
• Fertőboz Község Önkormányzata
• Fertőhomok Község Önkormányzata
• Fertőszéplak Községi Önkormányzat
• Hegykő Község Önkormányzata
• Hidegség Község Önkormányzata
• Sarród Községi Önkormányzat
• Magyar Turisztikai Ügynökség
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