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A Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete a Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretén belül kiírt „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott, TOP-1.2.1-15-ZA1-201600007 kódszámú, A Zalaszentmihályi horgásztó turisztikai fejlesztése és tanösvény
kialakítása című pályázattal 187.017.795 Ft 100%-os támogatásban részesült.
A projekt keretében olyan turisztikai fejlesztés valósul meg, amely a horgászat mellett lehetőséget
teremt az aktív üdülést nyújtó vízi turizmus iránt érdeklődők számára. A tanösvény kiépítése a vízi
élővilág megfigyelésére, megismerésére biztosít lehetőséget.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt főbb elemei a következők: tanösvény
kerül kialakításra a kisvasút nyomvonalán 3,0 km hosszban, térburkolattal. A vízi élővilágot
bemutató tanösvények, madárfigyelő építmények, kilátók, pihenő és tűzrakó helyek, valamint
esőbeállók létesülnek. A meglévő horgászbeállók és stégek felújításra kerülnek, valamint újak
épülnek.
A tanösvényen haladva a táblák segítségével megismerkedhetünk a térség kialakulásával, a
tőzegkitermelés folytán a bányató születésének történetével és következményeivel, a jellegzetes
vizes élőhelyekkel, a területre jellemző növény- és állatvilággal.
Az egyes állomásokon elhelyezett információs táblák segítségével megismerhetjük Magyarország
halait, viselkedésüket, életmódjukat.
A madármegfigyelő tornyokból az érdeklődők szemügyre vehetik a tavi világ madarait. A fajok
felismerésében segítséget nyújtanak a torony gerendáira felerősített képek, leírások.
A beruházásnak köszönhetően újabb vállalkozások indulnak, illetve fejlődnek a meglévő
vállalkozások, mivel a bővülő turisztikai kínálat erősíti a helyben és a környéken működő
vállalkozások fejlődését, új szálláshelyek és vendéglátó egységek létrejöttét segíti elő.
Az európai uniós támogatás segítségével megvalósítandó fejlesztés révén emelkedik a megyében
eltöltött vendégéjszakák száma. A fejlesztés elősegíti a megye turisztikai szolgáltatásainak
fejlesztését, illetve bővítését.
A projekt helyszínének megközelíthetősége - különös tekintettel a fenntartható közlekedési
formákra – biztosított, a projekt során biciklitárolók elhelyezésére van lehetőség és a parkolási
lehetőség is biztosított a területen.
A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a település, a járás és a megye foglalkoztatás-növeléséhez,
mivel turisztikai szakember alkalmazására kerül sor; valamint a helyi vállalkozások fejlesztési
lehetőségei az új turisztikai attrakció témaút megjelenésével nőnek, ezáltal új munkahelyek
létrehozása válik elérhetővé.
A projekt várható befejezése: 2023.02. 28.
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