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„Egy jobb kilátásért! Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen” 

  

  

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egy jobb kilátásért! Új kilátó
létesítése a Badacsony hegyen” című 
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013
jelű pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, támogatásra érdemesnek ítélte.

  

      

  

A projekt teljes elszámolható költsége: 97.925.000 Ft.

  

Támogatás mértéke: 85 %

  

  

A pályázat célja a Badacsony hegyen lévő régi kilátó helyén egy új, a korábbinál magasabb,
többfunkciós (menedékház, info pont) tájbaillő, környezetbarát kilátó építése. Ezzel
összhangban megtörténik a 3, kilátóhoz vezető fő turista útvonal felújítása.
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Megvalósulása esetén lehetőség nyílik arra, hogy a kilátóból a turisták a térség természeti
értékeiben gyönyörködjenek.

  

  

Pályázat során megvalósuló tevékenységek:

    
    -  az      elavult régi torony elbontásra kerül, helyére épül az új kilátó  
    -  a      3 fő turista útvonal lépcsőinek felújítása  
    -  irány-      és tájékoztató táblák kihelyezése  
    -  a kilátópont      korlátjainak cseréje  

  

  

Az önkormányzat 83 millió forintot nyert uniós pályázaton, a beruházás összköltsége közel
százmillió forint.

  

A Badacsony hegyen lévő Kisfaludy kilátó felújításának előkészítése több mint négy éve
kezdődött, egyeztetni kellett a terület tulajdonosával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel,
az erdő kezelőjével, a Bakonyerdő Zrt.-vel, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, és a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal is.

  

Eddig a vándorsólymok költési ideje miatt nem kezdődhetett el a kivitelezés, de ennek
lezárulásával a nemzeti park hozzájárult a helikopteres munka elkezdéséhez.

  

A régi, hatvanas években épült, igen leromlott állapotban lévő kilátót már elbontották, az
alapozás után helikopterrel szállítják a 437 méter magas hegytetőre az új kilátó darabjait, amit
ott helyben szerelnek majd össze. A hat emelet magas, fenyő és acél szerkezetű torony minden
szintjén pihenőt alakítanak ki, a forgástest formájú építmény tetején a Balatontól a
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Tanúhegyekig terjedő páratlan körpanoráma tárul majd a látogató elé.

  

A kilátóhoz vezető három turistaútvonalat is felújítják, megújulnak a tűzrakóhelyek, asztalok,
padok, és a látnivalók megjelölésével információs táblákkal tájékoztatják a túrázókat az ország
egyik legszebbnek mondott tája jellegzetes látnivalóiról.

  

  

Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

  

8000 Székesfehérvár Budai út 140.

  

www.vati.hu

  

  

Kedvezményezett: Badacsonytomaj Város Önkormányzata

  

8258 Badacsonytomaj Fő u. 2.

  

www.badacsonytomaj.hu
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