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A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:
Balatonszárszó társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése
a 2015. novemberében elkészített „Fejlesztési, építészeti koncepcióterv” alapján kerül
meghatározásra. Az A keretre nyújtunk be támogatást. A kulturális turisztikai elemek
és fejlesztések olyan szolgáltatásokat és turisztikai attrakciókat hoznak létre, amik a
település idényturisztikai jellegét kitolná, egész évben látogatható programokkal és
attrakciókkal a szezont állandóvá teszi. A szezon kitolásával, az állandó vendégek
biztosításával, a turisztikai szolgáltatások szélesebb kínálatával bővül a település. A
turisztikai attrakciók egyik fő eleme József Attila, Szárszó József Attilája, a másik
Csukás István író, díszpolgár életműve, Szárszó mint irodalmi, művészeti és
értelmiségi központ jellegének az erősítése és a mesevilág által a családok és a
gyermekek számára létrejövő gyerek és családbarát fejlesztések. A kulturális
turizmus kiegészíti a nyári üdülőturizmust, valamint a kerékpáros fejlesztési résszel
az aktív turisták megjelenését is elősegíti a településen. A fejlesztés hozzájárul az
aktív pihenés és turizmus fejlesztéséhez, a szellemi és kulturális értékek és
hagyományok megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A kulturális turisztikai fejlesztés egész
éves turisztikai forgalmat generál a településen, ezzel növelve a turisztikai
bevételeket. A pályázat programja a község fejlesztési koncepció részeivel kíván
összhangot teremteni, finanszírozási hátteret nyújtani: A teljes part menti terület, és a
tervezett fejlesztések a teljes part menti fejlesztési területet kezeltük egy egységként,
ami szorosan összefüggő elemekből épül fel a következő módon: Horgászhelyek
kialakítása – Strand – Tó park – Csukás színház – Mesepark - Szárszó Bike A
turisztikai fejlesztések hosszú távon fenntartható, előzetes igényfelmérés alapján
kerültek meghatározásra, valamint a célcsoport igényeinek megfelelően kialakításra.
Hozzájárulnak látogatószám növeléséhez, a turisták költéseinek növekedéséhez, a
"balatoni szezon" egész évre történő kitolásához. Kapcsolódik a településen
megvalósult szálláshelybővítésekhez, turisztikai attrakciót kínálva számukra. A

projekt során korszerű és hatékony eszközöket veszünk igénybe, a célcsoportnak
megfelelően. A tervezett fejlesztésekkel

időjárás-független kínálatot nyújtunk szociális fogadótérrel egybekötve. a
vonzerőkhöz kapcsolódóan állandó kiállítással/parkkal, információs vers-kioszkkal,
online jegyrendeléssel, animációval, filmvetítéssel bővítjük a kínálatot. Verskioszkjainkkal interaktív irodalmi élményt nyújtunk. Ezen eszközök segítségével helyi
irodalmi élménnyé változik a település egésze, melyben a kioszk helyszíne is egyben
egy mesejelenet. Évente megrendezésre kerülő irodalmi rendezvények évi 4
alkalommal biztosítják a kulturális örökség ápolását, a magyar versírók és meseírók
életműveit. A meseparkban megelevenednek népszerű mesefiguráink, élő
panoptikummal. Egységes tematikát és arculatot tervezünk, melybe a Turisztikai
Egyesületen, mint partneren keresztül a helyi szolgáltatókat bevonjuk a projektbe,
menük és turisztikai csomagok kialakításával, összehangolásával egységes képet
nyújtunk, egész éves nyitva tartással tervezve. A szolgáltatások életkortól független,
mindenki számára elérhető szolgáltatások, gyalogosan vagy kerékpárral érkezve csatlakozva a Balatoni Kerékpárút-fejlesztések koncepciójához. Mindezt több nyelven
elérhetővé téve. A fejlesztéssel 4 fő munkahely létrejöttét tervezzük, közvetetten a
szolgáltatóknál több munkahely létesül. A fejlesztett szolgáltatások által a település
attrakciója, programcsomagja a térségbe érkező vendégek számára több napos
turisztikai attrakcióval szolgál, térségi szinten kibővíti a szezonalitást, újabb
látogatókat, szélesebb rétegeket vonzz. Az önkormányzat saját tulajdonában álló
ingatlanjainak fejlesztésével komplex szolgáltatást nyújt vendégeinek, egyben
Balatonszárszó a Magyar Irodalom és Mese Városává válik. Összhangban a
felhívásban szereplő célokkal foglalkoztatás-bővítéssel, a helyi gazdaság élénkítésével,
a turisták költésének növekedésével, így a helyi bevételek növekedésével jár a projekt.

