Cím: Hortobágy – Világörökségünk a Puszta
Program: GINOP
A projekt célja és az INNOVA szerepe a projektben: A
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosító számú, közel 3
milliárdos projekt célja Hortobágy kulturális jelentőségéhez
méltó fejlesztése, valamint fenntartható módon működtethető,
magas színvonalú, vonzó és versenyképes turisztikai
attrakciók kialakítása. A projekt eredményeképpen megújul a
település nagyrendezvényeinek – többek között a Hídi vásárnak is – helyet adó Vásártér, továbbá
a vásári árusok elhelyezésére új, tájba illő építménnyel, a várakozások szerint több, mint 50.000
fővel megnövekedő látogatószám fogadására alkalmas parkolóval, közműfejlesztésekkel
gazdagodig a település. A régi Körszín helyén egy új létesítmény, a világörökségi helyhez méltó
információs pavilon valósul meg, benne az időszaki kiállításoknak helyet adó galériával,
ajándékbolttal és jegypénztárral. A Pásztormúzeum – az egykori szekérállás – épületének
nemcsak műemléki helyreállítására, de kiállításának teljes megújulására, továbbá a
Látogatóközpont kiállításainak megújítására, a nemzeti parki bázis épületben a világörökségi
értékek bemutatását teljeskörűem lehetővé tevő „tartalomjegyzéknek” a létrehozására, új kávézó
kialakítására, az épületnek és környezetének a megújuló településközpontba történő
bekapcsolására is sor kerül. A projekt kiterjed a Hortobágy-folyó látványképének javítására, a
folyópart kitisztítására, folyóparti sétány létrehozására, a Kilenclyukú-híd külső renoválására, a
Víziszínpad felújítására is. Megújul a Mátai Ménes több helyszíne, fontos szerepet kap a
megnövekedett látogatóforgalom kiszolgálása épp úgy, mint a négyévszakosság, a pusztai
programok szekereinek cseréje, akadálymentesítése. Bővül továbbá a Pusztai Állatpark kínálata
is. Egy új bivalyos bemutató tó, egy interaktív tanösvény megvalósítása mellett megújulnak a
meglévő állatbemutató építmények. A fejlesztések további fontos eleme a márkázás, a közös
arculat kialakítása, az egyes helyszínek közötti közlekedést is segítő környezetbarát
szállítóeszközök beszerzése, az egységes információs és tájékoztató rendszer, a hely szelleméhez
igazodó egyedi térbútorok beszerzése, az egyedi, máshol nem átélhető élmények biztosítása,
továbbá az egységes jegyértékesítő rendszer és a kialakított programcsomagok révén a térség
más desztinációival való kapcsolat elmélyítése is.
Az INNOVA feladata a projektben a konzorciumi szintű projektmenedzsment, a kötelező
nyilvánosság biztosítása, valamint a lovat, mint a puszta kincsét bemutató interaktív kiállítás
kialakítása a Mátai Ménes fogadó épületében.
Megvalósítási időszak: 2018.12.01 – 2020.09.30. (hosszabbítás várható)
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Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (konzorcium vezető)
Hortobágy Község Önkormányzata
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (kivezetés alatt)
Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Az INNOVA költségvetése a projektben:
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