PROJEKT CÍME: Családbarát horgászturisztikai desztináció és
horgász tanösvény kialakítása a Széki-tónál
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP 1.2.1.-15-VE1
Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Széki-tó Horgász Egyesület
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 93.319.076 Ft
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%
PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.05.22.
PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
Sikeres pályázatunk elsődleges célja, hogy kerékpáros barát horgászturisztikai desztinációt alakítsunk ki, a Devecseri
LHH-s (leghátrányosabb helyzetű) térségben, ezzel is élénkítve és elősegítve a terület gazdaságfejlesztését, valamint
támogatva a Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának I. prioritási tengelyéhez kapcsolódó fejlesztési célokat.
Projektünk a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati lehetőség keretében került
támogatásra, a TOP társfinanszírozott keretprogram segítségével. A pályázatban bemutatott fejlesztés megtervezését, a
megyei területfejlesztési stratégiához illesztettük. A kialakított programok illeszkednek a Devecseri Járásra, valamint a
területfejlesztési stratégia Ajkai járására vonatkozó pontjaihoz. A beruházás megvalósítási helyszínei a Devecseri
Járásban találhatóak, s a tervezett tevékenység a térség, s közvetlenül a helyi falvak turisztikai fejlődését is elősegítik.
A kedvezményezett, a Széki Tavi Horgász Egyesület Szervezet kereskedelmi és vendéglátó funkcióval bővíteni a
halőrházát, melynek épület energetikai korszerűsítését is magába foglalja a projekt. A felújított halőrháznál parkoló
kialakítása is megvalósul. A horgásztó partján kerékpáros barát tanösvényt alakítunk kis, ahol a tó, valamint a Somló
környékének az élővilágát fogjuk bemutatni. A tanösvény bemutatását interaktív módón is szemléltetni kívánjuk. A tó
partjára ezek mellett új csónakkikötőt, és egy mozgássérültek számára fenntartott horgászhelyet is tervezünk kialakítani.
A projektet vezető Egyesületünk, több rendezvényt is tart évente, így egy rendezvénysátrat is szeretnénk beszerezni, hogy
eseményeinket. Emellett rendezvényterem kialakítását, valamint egy irodahelység elhelyezését is tervezzük a projektben.
A teljes tópartot szeretnénk átjárhatóvá tenni ezért a vízbefolyó fölé egy 3,5 tonna teherbírású fahidat fogunk építeni. Így
a projekt keretében létrejövő fejlesztések hatására jelentősen növekedni fog a vendégek által a helyszínen eltöltött idő,
akár egész napos programokat is szervezhetnek a vendégeink a Széki-tó partjára.
Családbarát horgászhelyként kívánjuk magunkat pozícionálni, így a projekthez kapcsolódó marketing kampány során
ezen új piaci elemek és célközönséget is magába foglaló kampányt tervezünk. A tó partján, ennek szellemében egy új
játszóteret is kialakítunk. A projekt megvalósítás során törekszünk arra, hogy lehetőleg hátrányos helyzetű
munkavállalókat foglalkoztató partnerekkel tudjunk együttműködni. A beruházás fenntartásához szeretnénk 1 hátrányos
helyzetű munkavállalót is alkalmazni.

