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fejlesztése Ajka térségében” címmel.  
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1-15 címmel pályázati felhívás került 
közzétételre. 
 

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus 
turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre 
épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, 
turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, 
fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság 
élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. 

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve 
térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, 
illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon 
– jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. 

A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, 
igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások 
nyújthatók (ugyanakkor magánvállalkozások turisztikai szolgáltatásai jelen intézkedésben 
nem támogathatók), amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.  

A felhívás keretében 2016. február 25-től 2016. április 27-ig van lehetőség pályázat 
benyújtására. 

A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 
900 millió forint. Ebből a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 820 millió Ft, minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg 
2080 millió Ft. 

A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási 
igény minimum 80 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 1450 millió Ft-ot. 
A pályázat által elérhető támogatási intenzitás 100%. 
A pályázat lehetőséget ad megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára 
épülő turisztikai élményutak kialakítására és fejlesztésére, Rendezvények infrastrukturális 
hátterének valamint kerékpáros turizmus fejlesztésére is. Valamint fentiek elemeire épülő 
turisztikai termékcsomagok létrehozására. 
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2005-2007 közötti években az Interreg III B CADSES „HERITOUR” program keretében 
Taliandörögd, Ajka, Veszprém térségében tematikus úthálózatot alakítottak ki közösen a 
térség települései. 3 tematikus útvonal került kijelölésre egyházi, ipari és természeti örökség 
utak. A program keretében turisztikai marketinganyagok, tervek és kerékpárúttervek készültek 
el. 

2008 évben a KDOP 2.1.1-2008 Turisztikai program lehetőséget adott a fő látogatópontok 
kialakítására felújítására. Így Veszprémben az Érsekség révén a Szalezianum, Csehbányán a 
forrásvölgy, Kislődön az Egyházi múzeum, Magyarpolányban a Kálvária felújítása, Ajkán a 
Bányászati Múzeum felújítása és bővítése, míg Halimbán a Gyógynövénytankert kialakítása 
történt meg. 
Az önkormányzati fejlesztések mellett erdészeti közjóléti fejlesztések és magánerős 
beruházások is megvalósultak. (Nomádia, Sobri Kalandpark) 
A HM VERGA Zrt. a Kab-hegy környékén tanösvényt, erdei iskolát, annak területén a 
Bakony élővilágát bemutató diorámát létesített. A kerékpározás szerelmeseinek erdei 
kerékpárút került kiépítésre az elmúlt években. 2015. évben új kilátó került megépítésre. 

Ajka térségében nincsenek önmagukban jelentős turisztikai vonzerők, de sok kisebb 
egymáshoz szorosan kapcsolódó látnivaló van, melyek bemutatása és fejlesztése révén 
látogatókat vonzhatunk a Nyugat-Bakony térségébe. 
A tervezett fejlesztés keretében tervezzük a Bányászati múzeumban a kőzettár átalakítását és 
a térség dinoszauruszainak bemutatását, a terület megközelítését lehetővé tevő csingervölgyi 
kerékpárút kiépítését, mely révén a Kab-hegy körüli kerékpárút is elérhetővé válik. Ősi Attila 
és a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány és a Verga Zrt. közreműködésével kőszénkibúvás 
kialakítását tervezi ehhez kapcsolódva.  

Halimbán a Bányászati Gyűjtemény bányászati bemutatóhely és látogatóközpont kialakítása, 
továbbfejlesztése a cél.  

Valamint a Tematikus utakhoz kapcsolódó marketinganyagok és –tevékenységek 
megvalósítása összhangban a Bakony-Balaton TDM tervezett programjaival. 

Ajka Város Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza a tervezett fejlesztéseket. 
A program megvalósításának időtávja maximum 36 hónap lehet. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

  
HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 
1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot kíván benyújtani Ajka város 
Önkormányzatának konzorciumi vezetésével a 
Terület és Településfejlesztési Operatív program 
keretében „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-4.2.1-15 című 
pályázati felhívásra „Tematikus utak fejlesztése 
Ajka térségében” címmel. A pályázat benyújtásával 
elnyerni kívánt összeg maximum 300.000.000 Ft. 
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2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Ajka 
város Önkormányzatával konzorciumi 
megállapodást kössön a pályázat benyújtásához 
kapcsolódóan.  

 
3. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2016-2018. évi költségvetésbe 
tervezze be. 

 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Halimba, 2016. április 12. 
 
 

 
      TTóóbbee ll   JJáánnoo ss   

        polgármester 
 
 
 


