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Enhancing the Adventure Generating Local Environment Pitomaca – Pécs
(Desztináció alapú fejlesztés Pitomaca és Pécs vonzáskörzetében)
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Mivel napjainkban a gyalogos turizmus reneszánszát éli, a projekt célja olyan turisztikai
desztinációk létrehozása, melyek a bakancsos turizmus igényeit szolgálják. A projekt
infrastrukturális elemeit tekintve mindez horvát oldalon egy új kilátó (Klopotec) megépítésére,
valamint egy tájház (Podravska Kuće) és egy boros pince rekonstrukciójára fókuszál. Magyar
oldalon Pécs-Árpádtetőn a meglévő erdei iskola épületének újjáépítése és új funkciókkal való
megtöltése a cél, mely a jövőben természetismereti központként (Mecsek Discovery Center) várja
látogatóit. Az új épület 488 m2-en ad helyet „Emberek a Mecsekben” témát bemutató 140 m2-es
kiállításnak, de emellett 2 új foglalkoztató tér és egyéb háttérinfrastruktúra is létesül (pl.: irodák,
raktárak). Szintén a projekt része a létesítmény mellett a már meglévő Mókus tanösvény
fejlesztése és új ismeretterjesztő tartalom kidolgozása, a tanösvény digitális alapokra helyezése.
Ennek köszönhetően a közép-hegységek madárvilága audio és vizuális elemekkel is bemutatható
lesz (20 madárfaj esetén: fotó, madárhang, jellemzés). Az útvonal mentén 2 információs tábla is
megújul.
A határ két oldalán létrejövő fejlesztéseket a Partnerség úgy kívánja megvalósítani, hogy azok
egymást erősítve ösztönözzék a természetjárást és a két ország természeti és kulturális értékeinek
felfedezését. S bár az egymástól földrajzilag elszigetelt objektumok önmagukban is kellő
látványossággal bírnak további cél azok virtuális térben való összekötése is. A végpontokon
telepített VR technológia (virtuális valóság) segítségével 3D-ben is bemutathatók a látnivalók. Így
olyan szinergikus hatás érhető el, amely újszerű megközelítés által további inspiráció a turisták
számára egy soron következő kiránduláshoz.
A gyalogos turizmus további elősegítése érdekében 1-1 alakommal természetismereti és túravezetői
képzés lebonyolítására, valamint kerékpáros és madármegfigyelő rendezvényekre is sor kerül.
______________________________________
A projekt futamideje: 24 hónap

(2020.11.01 – 2022.10.30)

Projekt teljes költségvetése:

1 695 491,15€

(B1) Mecsekerdő Zrt. költségvetése:

872 506,82 €

______________________________________
Vezető partner (LB):

- Pitomacai Önkomrányzat

További partner (B2):

- Pitomacai Turisztikai Egyesület

