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A projekt célja a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálat bővítése a Pátkai - 

víztározó (Pátkai-tó) vízi turizmusának komplex fejlesztésével, amelynek fő elemét képezi a kajak-

kenu sportra épülő program kínálat kialakítása és az ehhez szükséges infrastruktúra létrehozása. A 

kisléptékű tematikus vízi turisztikai projekt keretében a természeti örökség turisztikai hasznosítása 

valósul meg a térség gazdaságának élénkítése, ill. a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés 

által a térségben töltött tartózkodási idő és a turisztikai szolgáltatások nyújtásából származó 

közvetlen és közvetett bevételek növelhetők, ill. a helyi lakosság kajak-kenu sportolási lehetőségei 

bővülnek. A fejlesztés során létrejövő infrastruktúrát és eszközparkot a térségbe érkező turistákon 

túl a helyi lakosság is használhatja, kiemelt figyelemmel a helyi és térségi általános iskolai 

tanulókra. Az általános iskolai tantervbe építve a testnevelési órák keretében lehetőség nyílik a 

kajak-kenu sport megismerésére, gyakorlására. A biztonságos sportolás és a megfelelő szakmai 

háttér biztosítása érdekében a programokon való részvételt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

munkatársai segítik, felügyelik, illetve a projekt keretében több helyi/térségi szakember képzése is 

biztosított a sikeres, hosszú távú működés érdekében. A projekt tervezésekor és a megvalósítás 

folyamán is kiemelt figyelem fordul a különböző járásmódok (kerékpáros, túrakenus, lovas, 

természetjárás) közötti kapcsolat fejlesztésére, illetve a Pátkai - tó történelmi, kulturális és 

természeti szépségeinek megismerésére. A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható 

tevékenységek valósulnak meg: • vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek 

létesítése, • kikötők megközelítését biztosító fejlesztések: tóba történő lejutást biztosító lejárat 

kiépítése, parkoló kialakítása (szükség esetén), tó megközelíthetőségét biztosító területrendezés, • 

két meglévő épület összekötését biztosító új épületrész megépítése, amelyben az alábbi helyiségek 

kerülnek kialakításra: o földszint: 1 db társalgó, 1 db nevelőszoba zuhanyzó helyiséggel és WC-vel, 

1 db női és 1 db férfi WC, 1 db elsősegélynyújtásra alkalmas szoba és az emeletre, illetve a 



tetőtérbe vezető lépcső is az épületen belül kerül elhelyezésre, o 1. emelet: nemenként 1-1 db öltöző 

helyiség és hozzájuk tartozó vizesblokkok (WC és zuhanyzó), illetve az épület tetején kialakítandó 

kilátóhoz vezető lépcső kerül itt elhelyezésre, o tetőtér: kilátó kialakítása, • meglévő épülethez 

kapcsolódóan info pult kialakítása, amely rendezvények, illetve egyéb programok idején az 

érdeklődők, résztvevők számára információt biztosít a programokról, a térségi látnivalókról, 

szálláslehetőségekről stb. • 1 db hajótároló építése, • vízitúra útvonal kialakításához kapcsolódó 

kitáblázás megvalósítása, • szelektív szemétgyűjtés, • a potenciális célcsoport bővítése érdekében a 

vízi turisztikai programok úgy kerülnek kialakításra, hogy jelen fejlesztés kapcsolódjon a GINOP 

keretében megvalósuló vízi turisztikai MKKSZ projektekhez (ezáltal egységes tematika alá 

rendezett fejlesztések valósulnak meg egymást erősítve és ezen projektek kommunikációs, illetve 

marketing tevékenységének összehangolásával önálló turisztikai arculat kerül kialakításra), illetve 

az egyéb térségi turisztikai kínálathoz is (pl.: kerékpáros programok, túrázási lehetőségek stb.), • a 

projekt keretében a vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése, illetve az eszközök 

beszerzése megvalósul. A projekt során több turisztikai szereplő együttműködés keretében biztosítja 

a térségileg integrált fejlesztés sikeres megvalósítását és a későbbi működéshez szükséges 

megfelelő infrastruktúra megépítését és az eszközök beszerzését. A fejlesztés tervezése és 

megvalósítása során is célkitűzés a források hatékony felhasználása, illetve a turisztikai 

együttműködések növelése. Projektben együttműködő szervezetek: MKKSZ. A projekt keretében az 

alábbi önállóan nem támogatható, választható tevékenységek valósulnak meg: • kajak-kenu 

programok biztosításához kapcsolódó eszközök beszerzése (16 db hajó,1 db stég,50 db lapát,50 db 

mentőmellény,1 db okosbója,16 db GPS hajóra,5 db kerékpár és 3 db szelektív hulladéktároló 

edény), • az energiahatékony működés szempontjai a projekt során figyelembe vételre kerülnek, • a 

kajak-kenu programok hosszú távú üzemeltetése érdekében a vízitúrák vezetéséhez szükséges 

képzés megvalósítása. A pályázati felhívás 3.1.3 pontjában rögzített kötelezően megvalósítandó 

elemek az alábbiak szerint kerülnek megvalósításra: • marketing tev. közösen az MKKSZ-szel, • 

nyilvánosság biztosítása (150 M Ft alatti infrast. fejl.-hez kapcs.csomag megvalósítása), • 

akadálymentesítés szempontjai figyelembe vételre kerülnek. A projekt során a felhívás 3.2 

pontjában előírt feltételek maradéktalanul megvalósulnak és a fejlesztés illeszkedik a tartalmi 

értékelési szempontokban meghatározott feltételekhez,amelyet az üzleti terv támaszt alá. 

 

 


