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Bocskai István tér 1.

PROJEKT ADATLAP
A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoporthoz (HACS) a
LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához
1. Ügyfél adatai:
Ügyfél neve:
Képviseletre jogosult neve:
Ügyfél székhelye/lakcíme:
MVH regisztrációs szám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
Bíró István
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
1008828309
Bíró István
70/372-1495

1.1. Ügyfél minősítési kódja:
1 - Belföldi természetes személy;
2 - Mikrovállalkozás;
3 - Kisvállalkozás;
4 - Középvállalkozás;
5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás;
6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül;
7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül.
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód:
(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.)
X
Postai levelezési címre:
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Elektronikus postafiókba:
Kizárólag csak egy értesítési mód választható!
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2. Projektjavaslatra vonatkozó információk:
2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):
Kendereskert
2.2. HVS cél megjelölése:
Térségi turizmus fejlesztése
2.3. HVS intézkedés megjelölése:
Turisztikai szolgáltatás bővítése, fejlesztése
2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése (Több tevékenység is bejelölhető a
projektjavaslat alapján):

 építés
 gépbeszerzés
 eszközbeszerzés
 rendezvény előkészítése és megvalósítása
tanulmánykészítés
marketing
egyéb: _____________________________________________

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne:
4080 Hajdúnánás, 0870 hrsz, külterületi ingatlan
2.6.A tervezett projekt célja (kb. 500 karakter):
A városba érkező turisták számára olyan turisztikai attrakciót, pásztorkodást bemutató
egységet, kíván a Kft. megmutatni, mellyel hiteles képet kapnak a város múltjáról és
hagyományairól, növelve ezzel a vendégéjszakák számát. A tervezett fejlesztés erre kíván
teret, lehetőséget kínálni.
A projekt célja a településen élők aktivizálása a kultúra és a hagyomány segítségével, annak
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érdekében, hogy a lakosok és a városba látogató turisták minél nagyobb számban vegyenek
részt a település életében, a szabadidő hasznos eltöltésében.

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (kb. 2000 karakter)
A Nánás Nonprofit Kft. ezen támogatási kérelem elnyerésével egyfajta pásztorkodást
bemutató egységet kíván megvalósítani, mely segíti a helyiek közművelődését valamint
hiteles képet ad a városba látogató vendégek számára a város múltjáról és hagyományairól.
Ehhez olyan szerves egységbe kell foglalnia a kendereskerti ingatlant, hogy az a bemutató
illeszkedjen a város teljes múltját, hagyományait megőrző és közreadó rendszerbe.
1. Az 200m2 alapterületű istálló külső-belső felújítása a rendszeres látogathatóság biztosítása
érdekében. A létesítmény bemutató gazdaságként fog működni az idelátogatók számára, a
hagyományos állattartás fortélyait sajátíthatják el a vendégek.
2. Az ingatlanhoz tartozik egy 170m2 alapterületű épület. A külső, belső felújítása után
„bemutató épületként” működne a jövőben. Az épület bruttó 15 %-os alapterület növelését is
vállalja a Kft. Ez egy közel 17 nm-es bővítést jelent a projektben. Az idelátogatók
megvendégelése, a hagyományos alföldi ételek elkészítése, kóstoltatása a célja a pályázatnak.
Mivel szociális helyiséggel nem rendelkezik a fogadóépület, ezért annak kialakítása is
szükségszerű. Tekintettel a mozgásukban korlátozottak számára, akadálymentes szociális
helyiséget is kialakít benne a Kft. Az állatok itatása illetve a szociális helyiségek vízzel
történő ellátása végett saját kút fúrását is magában foglalja a kérelem. Kötelező elemként
marketing tevékenységet is végez a fejlesztés ideje alatt illetve a fenntartási időszakban.
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2.8. Mutassa be, hogy projekt milyen hatással lesz a térség foglalkoztatottságára
(vállalkozások esetében kitöltendő)!
Jelenleg foglalkoztatottak száma

Megvalósítást követően tervezett
foglalkoztatottak száma
fő főállású
fő főállású
2.9. Mutassa be, hogy a megvalósítani kívánt elképzelése, hogyan illeszkedik a HVS-hez,
a HACS térségére várhatóan milyen hatást gyakorolhat? Válaszában térjen ki
fejlesztésének indokoltságára! (kb. 2000 karakter)
Hajdúnánás turisztikai adottságai feltételei igen kedvező, lehetőséget adnak mindenki
számára, hogy megismerje Hajdúnánás hagyományőrző kulturális értékeit. Erre a gondolatra
építve illetve a helyi adottságok kihasználása végett indokolt a fejlesztés benyújtása. A
fejlesztés Hajdúnánás település külterületén, a kendereskerti ingatlanon valósul meg. A város
18 ezer lakosú hajdúsági település, nevében is őrzi a hajdúk örökségét. Történelmi emlékei
mellett egyik legfőbb vonzereje az egész évben nyitva tartó 67 fokos gyógyvizű fürdő,
melynek köszönhetően a város látogatottsága évről-évre nő. 2011 évben 117.000 regisztrált
látogatót jegyzett a fürdő. Az M3-as autópálya révén könnyen megközelíthető. Fejlődését
elsődlegesen a turisztikai attrakciók bővítésével tudja biztosítani.
A városba érkező turisták számára olyan turisztikai attrakciót, pásztorkodást bemutató
egységet, kíván a Kft. megmutatni, mellyel hiteles képet kapnak a város múltjáról és
hagyományairól, növelve ezzel a vendégéjszakák számát.
A Hajdúnánásra látogató turista elsősorban a fürdőzési lehetőséget szeretné kihasználni. A
pályázó konkrétan nem a vendégek létszámának növelésére próbál törekedni, hanem a
tartózkodási idő növelésére, a környező látnivalók palettájának szélesítésére. A közeli
városokban a gyógyfürdők szintén megtalálhatóak, ezért a pályázó célja, hogy helyben
tartsák, akár több napon keresztül is a turistákat. Mivel a kendereskerti ingatlan a fürdőtől 1,5
km távolságra található, könnyed és érdekes kikapcsolódást jelent majd számukra.
2.10. Vállalkozási célú fejlesztés esetén mutassa be a fejlesztés várható gazdaságélénkítő
hatásait a HACS területére vonatkozólag! (kb. 1500 karakter)
2.11. Közösségi célú fejlesztés esetén mutassa be a fejlesztés várható közösségre
gyakorolt hatását! (kb. 1500 karakter)
Még egy turisztikai látványosság amiért szívesen látogatnak el a városba a turisták és
közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a helyi lakosokkal. Ez a későbbi kapcsolattartásra is
pozitív hatással bír.
A város lakosainak számára kulturális, közművelődési, közösségi, szórakoztató és
információs szolgáltatásokat nyújt a Nánás Pro Cultura Kft. A lakosság művészeti értékeinek
ápolásában, a város hagyományainak feltárásában, megismertetésében kiemelkedő szerepe
bír a fejlesztés megvalósulása esetén. Olyan lehetőségeket biztosít a helyi lakosok számára,
mely a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez hozzájárul. A rendelkezésre álló kulturális
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eszközeinek felhasználásával a kulturális turizmus fejlesztését, az idegenforgalom élénkítését
biztosítja. Ezzel a beruházással a közösségi összetartozást, a közösségfejlesztést is célként
fogalmazza meg, mely szintén egyik alappillére a HVS-nek is.
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Az ügyfél által finanszírozott tevékenység(ek) bemutatása és az ahhoz tartozó becsült költségterv meghatározása (a sorok bővíthetők)
Év:

2013

2013

2014

2014

2014

2014

Negyedév:

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Összesen

Ügyfél tevékenységeinek felsorolása:
Bemutató épület felújítása

14.079.492

0

0

0

0

0

14.079.492

istálló felújítása

8.743.533

0

0

0

0

0

8.743.533

Kút fúrása

1.244.600

0

0

0

0

0

1.244.600

tervezési munkák

495.300

0

0

0

0

0

495.300

marketing tevékenység

437.075

0

0

0

0

0

437.075

Negyedév költségvetése:

25.000.000

0

0

0

0

0

25.000.000

Éves költségvetés:

25.000.000

0

0

0

0

0

25.000.000

Projekt teljes költségvetése:

25.000.000

0

0

0

0

0

25.000.000
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A táblázatban szereplő tevékenységek az ügyfél által kerülnek megvalósításra. Kérjük, sorolja fel a projekt keretében az ügyfél által
finanszírozásra kerülő tevékenységeket, a tevékenységek mellé pedig tűntesse fel a megvalósítási időszaknak megfelelő cellákba a hozzá tartozó
becsült költségeket forintban. Amennyiben valamely tevékenységhez nem tartozik költség, az ahhoz tartozó cellába 0-át írjon.
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Képviselő neve: .......................................
Aláírás:........................................
p.h
Dátum:
* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul

