Kedvezményezett neve: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Projekt partner: Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület
Projekt címe: Dunaföldvár város löszparti környezetének komplex turisztikai fejlesztése a vízi és kerékpáros
turizmus fejlesztésével, a helyi borászat és a vallási, egyházi értékek bemutatásával, helyi és térségi
programcsomagokba foglalásával
A szerződött támogatás összege: 124 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt Dunaföldvár Város Önkormányzata és a Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület konzorciumában valósul meg.
Célja, hogy Dunaföldvár város csodálatos, az országban egyedülálló turisztikai adottságait (Duna parti sétány, löszpart,
török kori vár, gyógyfürdő, Mária út, Szent Rókus pincék), lehetőségeit aktív turisztikai szolgáltatások (kerékpár és vízi
sportok) és meglévő helyi erőforrásaink borospincék, vallási túra útvonal, Mária Út segítségével kihasználjuk, fejlesszük.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának projektrészei:
- Duna parti sétány és kerékpárút kialakítása, felújítása;
- A Duna partot a Rókus pince faluval (Kossuth tér) össze kötő Mély út felújítása;
- A Duna parton WIFI ingyenes WIFI hálózat kialakítása.
Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület projektrészei:
- Nemzetközi személyhajó kikötő fejlesztése kotrással (egyesület használatában van egy 27 m-es kikötő uszály, ahová a
projekt hatására a nemzetközi utasszállító hajók is ki tudnak kötni);
- Vízi turisták fogadására, kikötésére alkalmas az egyesület tulajdonában lévő 27 m-es állóhajó komplett felújítása;
- Kerékpár és kajak-kenu kölcsönző kialakítása a Dunaföldvárra látogató turisták program lehetőségeinek bővítése miatt.
A kikötői szolgáltatások bővítése és a turisztikai kínálat javítása érdekében az évek óta üzemelő közforgalmú kikötő további
tagokkal, egy a következőkben részletesebben bemutatásra kerülő tanyahajóval és egy cca. 4 tagból álló, kishajók
kikötésére alkalmas pontonrendszerrel bővül. A projekt célterülete mellett közvetlenül a kikötővel szemben üzemel egy
teraszos étterem és az ország egyik legjobb halászcsárdája is. A vízen érkező turistáknak lehetőségük van megszállni az
Önkormányzat cége a DDIF Kft. által üzemeltetett kempingben, és Dunaföldvár több a helyszínhez közel található
panziójában. Célunk, hogy Dunaföldvár felkerüljön végre az ország turisztikai térképére, az ide látogatók minél több napot
töltsenek el településünkön. Ennek érdekében nemcsak jelen projekt megvalósítását tervezzük, hanem a jelenlegi strand
és gyógyfürdőnk területén szeretnénk kialakítani egy 4 csillagos gyógyszállót is, aminek az előzetes megvalósítási
tanulmányát Kraft Péter, a Kraft and Associates vezérigazgatója és csapata készítette el. Jelenleg folyik a befektetők
felkutatása.
Mindezeket a fejlesztéseket, ha meg tudjuk valósítani, akkor a Dunaföldvárra látogatók nem csak 1-2 napot, hanem akár
egy hosszú hétvégét vagy akár egy egész hetes nyaralós, pihenős programot is el tudnak majd tölteni. Projektjeink
tervezése során törekedtünk arra, hogy azok külön-külön is életképesek legyenek. Együttműködést kötöttünk a térség 5
másik Duna melletti településével is annak érdekében, hogy együtt, egységes formában tudjunk kiajánlani program és
szállás lehetőségeket. A projekt megvalósulásával legalább 5 új munkahelyet teremtünk (turisztikai asszisztens, park
gondozó, kikötő és hajó gondnok, éjjeli őrök). Természetesen fontosnak tartjuk bevonni a projektbe a helyi civil
szervezeteket is. Elsősorban azokra gondolunk, akik valamilyen módon kapcsolódnak a természethez, annak
környezetéhez és Önmagukban tevékenységükkel is rendelkeznek turisztikai vonzerővel.
Ezek a szervezetek a következők:
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete 7020 Dunaföldvár Duna u. 2.
Dunaföldvári Vadásztársaság 7020 Dunaföldvár, Kéri utca 45.
Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete 7020 Dunaföldvár, Baross utca 15.
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