Innovatív vízpartfejlesztés – esélyegyenlőség a Balaton partján
A projekt azonosító száma:
2111292280
A kivitelezés ideje:
2014. 05. 05. – 2014. 08. 28.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Veszprém Megyei Kirendeltség
8200 Veszprém, Levendula utca 1.
A projekt koordinátora és elérhetősége:
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
8181 Berhida Veszprémi út 1-3.
Kivitelezők neve és elérhetősége:
SINCLAIR Bt.
9700 Szombathely, Orgona utca 6.
ROYAL-KERT Kft.
8200 Veszprém, Sólyi utca 8.
Kángli László egyéni vállalkozó
8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 5/A.
TULISYS Kft.
8200 Veszprém, Tulipán utca 2.
JAPÁNER-b Kft.
2890 Tata, Bezerédi utca 9.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
K’ING-DOM Kft.
8420 Zirc, Kossuth Lajos utca 5.
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege: 15.948.118 Ft (100%).
A projekt összköltsége: 15.948.118 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2013. november 15-én európai uniós pályázatot nyújtott be az
esélyegyenlőség jegyében a balatonfűzfői strandok innovatív fejlesztésére, amelynek eredményeként
15.948.118 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Darányi Ignác Terv Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
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LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről” szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében.
A támogatási kérelemnek részben helyt adó határozatot 2014. április 8-án vettük kézhez.
A kivitelezők kiválasztására irányuló eredményes beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás
végeztével megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadásátvételének időpontja 2014. augusztus 28.
A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:
Fövenystrand:
 Innovatív akadálymentes vízi bejáró létesült, amely magyar találmány.
 Játszótér (1 darab hajó alakú játszótéri eszköz, 1 darab készségfejlesztő játék), amely
akadálymentesített és közös játéktevékenység végzését teszi lehetővé mind az ép, mind a
mozgásukban korlátozott gyermekek számára.
 A projekttel érintett területen a nagyobb biztonság érdekében részleges térvilágítás került
kiépítésre, továbbá a bejárati főépületen 2 darab, a játszótérnél és az akadálymentes vízi
bejárónál 1-1 darab kamera került kihelyezésre.
 Megvalósult az infó-kommunikációs akadálymentesítés, amelynek keretében Braille-feliratú
táblákat helyeztünk ki.
Tobruki Strand:
 Innovatív akadálymentes vízi bejáró létesült, amely magyar találmány.
Az eszköz nem csak a kerekes székeseknek, hanem a mozgásukban enyhén vagy közepesen
korlátozottaknak, végtaghiányosságban szenvedőknek, mozgás koordinációs zavarokkal küzdőknek,
az elcsúszástól félő idős emberek számára is segítséget nyújt.
Az eszköz használata során nincs szükség kezelőszemélyzetre, a mozgásában korlátozott személy
egyedül is irányítani tudja a szerkezetet, ezáltal csökkentve a kiszolgáltatottság érzését.
A projekt célja a mozgáskorlátozott társadalom, mint potenciális vendégkör, elérése egyedi
szolgáltatásnyújtással. A vízi bejáróval rendelkező települések strandjain megjelenő
mozgáskorlátozottak extra vendégéjszakát generálnak, ami közvetlenül és közvetetten is hozzájárul a
település bevételeihez.

A PROJEKT FOTÓI:
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Átadó ünnepség

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

http://www.mvh.gov.hu

www.umvp.eu
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http://www.bakonyesbalaton.hu

