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A pályázat célja: A konzorciumban együttműködő 3 település: Fajsz, Dusnok és Sükösd a Duna 

menti térség sajátos környezeti jellemzőinek, valamint kulturális és nemzeti hagyományainak 

köszönhetően, megfelelő adottságokkal rendelkezik, hogy Kalocsa és Baja vonzáskörzetéhez 

illeszkedve magas színvonalú turisztikai célponttá váljon. A turizmus többféle ága, köztük a 

kulturális-, vallási-, zarándok-, rendezvény-, bor-, falusi, öko-, vadász-, horgász-, vízi-, 

kerékpáros- és lovasturizmus is jelen van a térségben. Jelen projekt Bács-Kiskun megye 

egészének szempontjából kiemelkedő fontosságú, tekintettel arra, hogy átfogó célja az 

kulturális örökség bemutatása, a térségben rejlő ökoturisztikai potenciál kiaknázása és az aktív 

turizmus fellendítése. 

 

A projekt tartalma: A beruházás keretében a 3 Duna menti településen kialakításra kerülő 

turisztikai elem összekötése valósul meg. A projekt célkitűzései között szerepel egy új 

Turisztikai Látogatóközpont létrehozása Fajszon a dunai kisszerzámos halászat és a hozzá 

kapcsolódó Duna menti vízgazdálkodás és élővilág interaktív bemutatására, Vízi turisztikai 

fogadóhely és szabadidő központ kialakítása a Vajas-csatorna partján valamint egy Ökopark 

Látogatóközpont kialakítása Sükösdön. Hosszú távú cél a turisztikai vonzerő növelése, a helyi 

kulturális örökség megőrzése, bemutathatóvá tétele, az adott térség sajátos természeti 

értékeinek feltárása, az aktív turizmus népszerűsítése, a meglévő turisztikai attrakciók 

kiegészítése, a turisztikai szezon meghosszabbítása, a látogatószám növelése, az egy turistára 

eső költés növelése, takarékos szemlélet és a fenntartható fejlődés érvényesülésével. A projekt 

hatásaként az idegenforgalom növekedésével, fellendülésével, a turisztika versenyképes 

fejlesztésével a látogatói létszám jelentős emelkedésével számolunk, így a térségben tovább 

erősíti az idegenforgalmat. Jelentős növekedés várható a vendéglátóhelyek, kereskedelmi 

egységek, magánszálláshelyek forgalmában, az eltöltött vendégéjszakák számában, ami a 

vállalkozások nagyobb bevételhez jutását eredményezi. Ennek következtében lehetőségük lesz 

a vállalkozóknak további fejlesztések megvalósítására, így magasabb színvonalúak lesznek a 

szolgáltatások, meg tudják tartani a jelenlegi munkahelyeket, és nem kell csökkenteni a 

turizmusban dolgozók számát, esetlegesen pedig új munkahelyet is tudnak teremteni. A projekt 

hozzájárul: • A települések látogatottságának növeléséhez: a fenntartási időszak végén realizált 

kumulált látogatószám 15.000 fő, • a munkanélküliség csökkentéséhez munkahelyek 

teremtésével járul hozzá, • A szezonalitás csökkentéséhez: a fejlesztéssel fedett, egész évben 

üzemelő létesítmények kerülnek kialakításra. A fejlesztés multiplikatív hatást gyakorol 

környezetére, a teremtett munkahelyek további munkahelyeket generálnak a településen – 



főképpen a tercier szektorban –, emellett a fejlesztés kedvező befektetői légkört teremt, ily 

módon további kapcsolódó fejlesztések várhatóak a projekt környezetében (szállás, éttermek, 

kávézók stb.), amelyek elősegítik a térség fejlődését és az infrastrukturális hiányosságok 

felszámolását. A projekt a térség kulturális, hagyományain alapuló szellemi örökség értékelvű 

hasznosítását célozza, amely interaktív látogatómenedzsment szolgáltatást, audio-guide 

berendezés bevezetését, innovatív, a megértést segítő és élményt maximalizáló technikai 

újítások telepítését is magába foglalja. Az életre hívott szolgáltatások szezonalitástól 

függetlenül az év minden hónapjában, fedett egységekben működnek. 

 

A projekt várható eredménye: Az újonnan kialakítandó és fejlesztendő szolgáltatások regionális 

és országos érdeklődésre számot tartó, hiánypótló kínálatként jelennek meg, amely hozzájárul 

a térségbe látogató turisták számának és költésének növeléséhez valamint a tartózkodási idő 

hosszabbításához. A fejlesztés tárgyát képező turisztikai termék a kulturális, épített és népi 

hagyományokon alapuló szellemi örökségek értékelvű hasznosítása témakörébe sorolható, 

gazdaságilag fenntartható térségi programokhoz kapcsolódik. Az érintett desztináció 

megközelíthetősége jónak mondható, valamint rendelkezésre állnak a turisták fogadásához 

szükséges kiegészítő kínálati elemek (szálláshelyek, vendéglátó-ipari egységek), ezzel együtt a 

megnövekedett turistaforgalom kiszolgálására új, minőségi szolgáltatók megjelenésére és a 

befektetők érdeklődésének növekedésére lehet számítani. A fejlesztés a horizontális, környezeti 

és esélyegyenlőségi szempontok teljes körű figyelembevételével készül, a fogyatékkal élők 

számára a projektelemek elérhetőek, élményértékük nem sérül, valamint nem jár a természeti 

értékek, tájképi adottságok rombolásával. 






























