A balatonfűzfői Tobruki Strand innovatív fejlesztése
A projekt azonosító száma:
ET-2019-02-022
A projekt megvalósításának ideje:
2020. 05. 04. – 2020. 12. 31.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve és elérhetősége:
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1146 Budapest, Hermina út 63.

A támogatott projekt a Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program
keretében valósul meg

Kivitelező neve és elérhetősége:
Még nem került kiválasztásra!
Tervező neve és elérhetősége:
Még nem került kiválasztásra!
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Még nem került kiválasztásra!
Támogató által nyújtott támogatás összege: 66.000.000 Ft (100%).

Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft (0%).
A projekt összköltsége: 66.000.000 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. november 29-én pályázatot nyújtott be a Tobruki Strand innovatív
fejlesztésére, amelynek eredményeként 66.000.000 Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitású hazai,
vissza nem térítendő támogatást nyert a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kezelt, a
„Szabadvízi strandok fejlesztési program III. ütem” című pályázatán.
A Támogatói Okirat 2020. március 31-én lépett hatályba.
A projekt keretében a bejárati főépület tetőterének beépítésére kerül sor bababarát szolgáltatásokkal,
egységes arculati tájékoztató rendszer kerül kialakításra, valamint egységes vizuális megjelenésű
öltözőkabinok létesülnek.
A bejárati főépület nyugati szárnya jelenleg egy földszinti, lapostetős épület, amelynek tetőbeépítése régóta
napirenden van. Beépítése az épület további állagromlása miatt is indokolt. A tervek szerint új, babarát
szolgáltatásokat alakítanánk ki, amellyel rossz idő esetén is biztosítanánk a szabadidő értelmes eltöltését a
vendégek részére, illetve a szezon hosszabbításához is hozzájárul. Létesülne baba-mama szoba, pelenkázó
helyiség, jásztóház, animátori helyiség, mosdó, gyermekmosdó és WC, raktárhelyiség.
Az önkormányzat az első strandfejlesztési pályázatnak köszönhetően a hiányzó alapinfrastrukturális
feltételeket és alapszolgáltatásokat javarészt megteremtette a Tobruki Strandon. Ez lehetővé teszi, hogy
jelen pályázat keretében a gyerek- és családbarát szolgáltatások számának növelésére összpontosítsunk.
Az új szolgáltatások bevezetésével még vonzóbbá és kedveltebbé válik a Tobruki Strand – különösen a
családosok részére – továbbá bízunk abban, hogy strandunk látogatottsága és ezáltal az önkormányzat
saját bevételei is növekedni fognak.
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A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt

A fejlesztés után
???

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, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu
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https://mtu.gov.hu/

https://kisfaludyprogram.hu/
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