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CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kulturális vonzerőkön alapuló hálózat
létrehozása a Csetényi kastély
látogatóközpont kialakításával
A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00005
A kedvezményezett neve: Csetény Község Önkormányzata
Elnyert támogatási összeg: 170 353 229 Ft
A projekt időtartama: 2017.06.02. – 2019.12.31.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja Csetény Község kulturális célponttá válása, mert a település méltán kapcsolódhat be, mind a Zirc
város térsége, mind a Magas-Bakony kiemelkedő látnivaló sorába.
A térség több településének (Zirc, Dudar, Bakonynána, Nagyesztergár, Szápár), és azok a helyi termelőinek,
vállalkozóinak, kkv szektor képviselőinek, szállásadóknak és vendéglátóknak az összefogással kívánjuk megvalósítani
a fejlesztést. A beruházást Csetény Község Önkormányzata önállóan, konzorciumi partner bevonása nélkül kívánja
megvalósítani.
A fejlesztés célja, egy olyan együttműködéseken alapuló kulturális és szabadidős turizmus beindítása, melynek
során a településre és környékére érkező turista közvetlen módon megismerheti ennek a tájegységnek az egyedi
szépségéit, és ez által betekintést nyerjen a község hagyománytisztelő, közösségformáló kulturális életébe.
A tervek alapján megújul a csetényi Holitscher- kastély egy jelentős része, kiállításokkal, kastélycukrászdával,
játszósarokkal ismét élettel telhetnének meg a jelenleg méltatlan állapotban lévő régi termek. A történelem
megelevenedik, a kiállításokkal a hagyományok és a művészetek közelebb kerülnek a látogatóhoz.
Megszépül a kastély körüli park, szabadidős látványosság lehet, ahol séta közben lehet felfedezni a kis arborétum
növényeit, a gyerekek játszóteret vehetnek birtokba, illetve egy családi vagy baráti sütögetésre is sor kerülhet. A
gasztronómia és a helyi minőségi termékek kedvelői is biztosan jól érzik magukat majd Csetényben. A gyerekek akár
a kinti játszótéren, akár a benti játszószobában eltölthetik az időt. A legkisebbeket pelenkázó helyiség várja.
A kastély a parkban lévő kápolna is ismét betöltheti azt a szerepét, amit elődeink szántak neki.
Létrejön egy turista útvonal, melyen végig haladva elérkezünk a Bakony fővárosába, Zircre. Itt várja látogatóit a
Zirci Ciszterci Apátság és Manufaktúra, a Látogatóközponttal, a Műemlékkönyvtárral, Természettudományi
kiállításokkal és az arborétummal. Ez az útvonal megtehető gépjárművel, biciklivel, de ugyanakkor alkalmas a
gyalogos túrázásokra is. Ezzel egy szoros összekapcsolódást látunk biztosíthatónak – és nem csak, vallási és kulturális
értelemben – Csetény Község és Zirc Város között.
A Zirci Ciszter Apátsággal és Látogatóközponttal kialakított közös tematika, lehetőséget teremt az attrakciók
úgynevezett turisztikai csomaggá, egységes termékké alakítására. Ez a pályázati felhívás célja is, hiszen egy meglévő
jelentős látogatószámú attrakcióval egy újabb turisztikai vonzerő jöhet létre, amelyek egymással nem versenyben,
hanem együttműködve tudják kölcsönösen a növekvő látogatószámot, az ismertséget és a bevételek növekedését
elérni. Az új termék komplexitása folytán a látogatók által a térségben eltöltött / eltölthető idő jelentősen nő, hiszen
a két termék egy napot meghaladó látnivalóval szolgál majd.
A beruházás egy speciális, de több korosztályt érintő vendégköri igény kielégítését célozza meg.
Akadálymentesített helyekkel, valamint a fogyatékkal élők számára ingyenes jegyváltási lehetőséggel várjuk az
érdeklődőket.
A projekt segítségével a kastély és a látogatóközpontok látogatottsága növelhető. A projekt hosszú távú célja,
hogy a Holitscher kastély megújult turisztikai szolgáltatáskínálatával hozzájáruljon a régió turizmusának minőségi és
fenntartható fejlődéséhez, a turisztikai potenciál erősítéséhez, eredményességének javításához, valamint a
munkahelyteremtéshez. A beruházás 3 új munkahelyet teremt.

A fejlesztés céljai, várható eredményei:
-

A családosok, fiatalok, idősebbek aktív szórakozásának biztosítása kulturális ismeretek bővítése mellett
Új turisztikai attrakciók kiépítése
12,6 km kijelölt kerékpárút
Egész évben nyitva tartó kastély és park
Ökumenikus együttműködés
Vonzó turisztikai attrakciók és helyszínek
A településkép és identitástudat szempontjából meghatározó fejlesztés

