ELINDÚLT A TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROJEKT JÁNOSHIDA, ALATTYÁN ÉS
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSEKEN
Kedvezményezett neve: Jánoshida Községi Önkormányzat
Konzorciumi tagok:
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Alattyán Község Önkormányzata
Projekt címe: Turizmusfejlesztés Jánoshida, Alattyán és Jászalsószentgyörgy településeken
Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00006
Szerződött támogatás összege: 450.000.000 Ft, mely az alábbiak szerint oszlik meg a konzorciumi
partnerek között:
Jánoshida Községi Önkormányzat: 307.679.180,- Ft
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 76.050.100,- Ft
Alattyán Község Önkormányzata 66.270.720,- Ft,
Támogatás mértéke 100 %
Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt átfogó célja a helyi hagyományokban, értékekben bővelkedő gazdasági-kulturális és táji örökség
által kínált lehetőségeket kihasználó és megőrző, valamint a település vállalkozásainak fenntartható
fejlődését elősegítő, a lakosok számára minőségi élhetőséget, az idelátogató vendégeknek pedig magas
turisztikai színvonalat biztosító vonzó település megvalósítása.
Konzorciumban megvalósuló - mindhárom településen tervezett - projekt célkitűzése szorosan illeszkedik a
Felhívás céljaihoz, ugyanis a fejlesztés keretében térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kisléptékű
tematikus fejlesztések megvalósítására, illetve helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező
kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására kerül sor. A projekt további célja a látogatók
számának növekedése révén a helyi kereskedelem és vendéglátó szektor helyzetbe hozása, és ezáltal
hozzájárulás a helyi gazdaság fejlődéséhez, illetve munkahelyek teremtéséhez.
A projekt keretében Jánoshidán a Premontrei Rendház műemlék épületnek a felújítása és látogató
központtá alakítása történik. Két szomszédos lakóingatlan megvásárlásával lehetőség nyílik egy feldolgozó,
főző-sütő részleg, egy díszes belső udvar és kapcsolódó parkolók kialakítására. Az épületben a következő
szolgáltatások kialakítását tervezzük: boros pince, fürdő és szauna részleg, kiállító, bemutató terek, 120 m 2es rendezvényterem. Megvalósul az épület projektarányos akadálymentesítése.
Alattyánon a település belterületéhez tartozó Kiskert elnevezésű területen, mely határos a sportteleppel és a
Zagyva folyóval, Ökopark kialakítását tervezzük, ahol gyalogos és kerékpáros túrákat, közösségi
programokat lehet szervezni. A beruházás keretében kiépítésre kerül egy szociális létesítmény, vizesblokk,
madár megfigyelő torony, pihenő, sütögető helyek, a Zagyva folyón egy szezonálisan felhasználható úszó
kajakkikötőt kívánunk elhelyezni.
Jászalsószentgyörgyön az aktív turizmushoz kapcsolódó vízi turisztikai fejlesztés valósul meg, melynek
keretében kb 700 m hosszú gyakorló- szakoktató kajak-kenu pályát szeretnénk kialakítani csónakházzal,
amihez kajakok, kenuk és egy sárkányhajó beszerzését, a hajók vízre tételéhez pedig stég telepítését,
valamint parkolók kialakítását tervezzük. A beruházás részét képezi egy többfunkciós rekortán burkolatú
sportpálya, továbbá felnőtt- és gyermekjátszótér kiépítése, sütögető-főző, pihenő helyek létrehozása.
A fejlesztések
növekedéséhez.
a kereskedelmi
növekedése is
emelkedhetnek.

sikeres megvalósítása alapvetően hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának
A beruházás révén a látogatók számának növekedése várható, ezzel párhuzamosan pedig
és vendéglátó egységek bevétel növekedése, továbbá a helyben tartózkodási idő
megvalósítható, illetve az önkormányzat idegenforgalomból származó bevételei is
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