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A beruházás elsődleges célja a Belső-Várkert, a Várdomb és az Erzsébet liget területén található 
városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója, a lakosság számára vonzó, környezetileg 
fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A projekt megvalósítása során olyan 
közösségi terek kerülnek megújításra, amelyek különböző zöldterületi-rekreációs, közösségi 
funkciókat biztosítanak a városlakóknak és a városba látogató turistáknak. A környezettudatos, a 
városlakók életminőségét javító beruházással nem csupán a lakosok helyben maradásához, a 
lokálpatriotizmus fokozásához és a környezet, ill. egészségtudatos életmód elterjedéséhez járul 
hozzá, de a projektben megvalósított gazdaságélénkítő tevékenység révén a gazdaságélénkítés és a 
foglalkoztatási szint növelése is a projekt elvárt eredménye. A projekt ITS célokhoz való illeszkedése: 
G1 A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság növelése, szakképzési rendszer fejlesztése: Az 
akcióterületen létesítésre kerülő vendéglátóhely hozzájárul a terület gazdasági aktivitásának 
növeléséhez a terület turisztikai vonzerejének fejlesztéséből adódó másodlagos 
multiplikátorhatásokkal, hiszen növekszik a térségbe látogató turisták száma és az átlagos 
tartózkodási idő. A vonzó városi (befektetési) környezet közvetett módon a gazdaság felélénkülését és 
a foglalkoztatottság növekedését eredményezheti. G2 A turizmusfejlesztés megvalósult eredményeire 
építve komplex turisztikai termékek kialakítása és piacra juttatása, további attrakciók létrehozása: A 
Várkertfürdővel és a Várkert Termál Campinggel szomszédos beavatkozási terület fejlesztése az 
egységes településkép kialakításával, valamint a szabadidős tevékenységek, szolgáltatások 
kínálatának bővítésével hozzájárul a turisztikai vonzerő növeléséhez és a komplex turisztikai termék 
kialakításához. K1 – Örökségőrző városrehabilitáció: A Belső Várkertben és a Várdombon 
megvalósuló fejlesztéssel projektünk hozzájárul a vonzó történelmi belvárosról szóló kép 
megerősítéséhez. K2 - Közlekedésfejlesztés, a városi infrastruktúra fejlesztése és rekonstrukciója: A 
beavatkozási terület gyalogosok, kerékpárosok általi megközelítésének feltételét biztosítja a projekt 
azzal, hogy bekapcsolja területet a meglévő infrastruktúra hálózatba. K3 - Városi zöldfelületek 
rekonstrukciója, új zöldfelületek létesítése: Az ITS a tematikus cél megfogalmazásakor nevesíti a 
beavatkozási területet, mint a tematikus cél hatókörét: „Erzsébetváros (Erzsébet liget), Belső-Várkert 
(kastélypark), Tókertváros (Kisliget)”. A megvalósítás során rekonstruált parkosított környezettel, 
jelentős területű zöldfelülettel, sétányokkal, stb. a beavatkozási terület a város zöld infrastruktúrájának 
egy igényesen kialakított elemévé válik. Illeszkedés Veszprém megyei ITP céljaihoz: Élhető, vonzó 
települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése: A projekt a 
fenntartható zöld városi környezet kialakításával, egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy a Veszprém 
megyében élők és a betelepülni szándékozók szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések 
jöjjenek létre. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok 
megvalósítása: A projekt során megújított, élhetőbb városi környezet kialakításával a hátrányos 
helyzetűek életminőségét is javítja. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus 
fejlesztése: A település élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházás kiegészíti, közvetett módon 
támogatja a meglévő és folyamatban lévő turisztikai fejlesztéseket, kínálatot. Az energiahatékonyság 
növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése: A projekt célja a hosszútávon 
is fenntartható környezeti és városi környezet kialakítása. Önállóan támogatható tevékenységek: A) 
Zöld város kialakítása: a) Növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója: Zöldfelületek megújítása, létesítése a Várkertben, az Erzsébet 
ligetben, a Várdombon, Tapolca árok (csapadékvíz elvezető) zárttá alakítása, mesterséges 
patakmeder kialakítása; d) Városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása: Korosztályos játszóterek 
létesítése, Vizes elem, Street workout, Séta- és tanösvények létesítése. B) Alulhasznosított vagy 
használaton kívüli épület megújítása, hasznosítása közösségi céllal: I. c) 1. Gazdaságélénkítő 
tevékenység: közösségi céllal megvalósuló beruházás keretében kialakításra kerülő, vállalkozási  
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tevékenységnek helyet biztosító fejlesztés: Az épületben vendéglátás céljára alkalmas rész kialakítása 
(kávézó). II. b) 2. Közcélokat szolgáló nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges 
eszközbeszerzés: Fenntartást, kiszolgálást biztosító épület létesítése (mosdó, raktár, üzemeltetés). 
Választható tevékenységek: Bontási munkák, térvilágítás kiépítése, új kerékpárút átkötések 
burkolatépítési munkái, berendezési tárgyak létesítése. Soft elem: Élővilágot bemutató foglalkozások, 
Street fitnessz verseny szervezése.  
 
Műszaki-szakmai eredmények 
 
1. Eredmény megnevezése: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága. 
Eredmény leírása: A fejlesztés eredményeképp megvalósított tevékenységeket a város teljes 
lakossága élvezheti. Az ITS a város teljes lakosságát lefedi. 
Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 31268  
Az eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő 
2. Eredmény megnevezése: Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága 
Eredmény leírása: Növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója 
Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 25326 
Az eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: négyzetméter 
3. Eredmény megnevezése: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi 
épületek. 
Eredmény leírása: Kiszolgáló épület kialakítása 
Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 150 
Az eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: négyzetméter 
4. Eredmény megnevezése: Városi területeken helyreállított vagy létrehozott nyitott terek 
Eredmény leírása: Szabadtéri színpad és lelátó, valamint környezetének kialakítása 
Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 2000 
Az eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: négyzetméter 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Kedvezményezett 

 

P.H. 

 

Kelt: Pápa, 2017. év május hónap ...... napján 


