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Tisztelt Képviselı-testület! 

2007 tavaszán a Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) 2007-2008-as Regionális 
Akciótervének (RAT) társadalmi egyeztetésén a Közép-Békési Centrum kezdeményezte a 
turisztikai attrakciók termékfejlesztésénél, hogy a borturizmus mellett nevesítsék a 
földrajzilag eredetvédett szilvapálinkát, erre épülı turisztikai attrakciót is. A Regionális 
Fejlesztési Ügynökséggel folytatott egyeztetéseket követıen a Regionális Fejlesztési Tanács 
támogatta a javaslatot, így bekerült a pályázható tevékenységek közé a szilvapálinkával 
kapcsolatos kitétel, a kiírásban nevesítésre került a Közép-Békési Centrum, mint pályázatra 
jogosult terület. 

A RAT elfogadását követıen 2007 ıszén a Békési és Fia Zrt. részérıl Békési Zoltán 
felkereste az érintett három város polgármesterét, kérve, támogassák a pályázat benyújtását, 
megvalósítását, önerejéhez anyagilag is járuljanak hozzá.  Erre a városvezetık ígéretet tettek, 
így a három település egy-egy vállalkozója (Békés: Békési és Fia Zrt. – Békési Zoltán, 
Békéscsaba: Kisrét Manufaktúra Kft. - ifj. Nagy Árpád és Hegedős Mónika-, Gyula: Lovász 
Reklámiroda Bt. – Lovász Sándor) illetve a vállalkozások által felkért projektmenedzserek 
(Salamon Anikó, Boros László Attila, Rózsás Árpád) megkezdték a projektfejlesztést és 
elvégezték a többkörös egyeztetéseket.  

Projekt célja: a Közép-Békési Centrum által érintett településeken, a földrajzilag 
eredetvédett Békési Szilvapálinka turisztikai attrakcióként való bemutatása, a hungarikum 
népszerősítése, a térség turisztikai attrakció-kínálatának bıvítése. A projekt láncszerően 
felépített tevékenységet, komplex szolgáltatás-csomagot valósít meg, a KBC-re szabott, 
„egyedi” programcsomagot kínál kóstoltató és bemutatóhelyek kialakításával, a vendégek 
interaktív szórakoztatási lehetıségeinek, családbarát szolgáltatások biztosításával. 

A DAOP-2007-2.1. kiírás D komponensére 50 %-os támogatási intenzitás mellett a 
Dél-alföldi Régióból lehet pályázni, 2008. március 1-ig. 

A kialakult projektkoncepció alapján a DAOP-2007-2.1. kiírás D komponensére az 
érintett vállalkozók  a társulással közösen az alábbi tartalommal, külön megállapodás alapján 
nyújtja be a pályázatot, megfelelı társulási és képviselı-testületi döntések esetén: 

 
A  pályázatban pálinkakóstoló, és bemutatóhelyek kerülnek kialakításra, melyek során 

bemutatásra és kóstoltatásra kerül a földrajzilag eredetvédett Békési Szilvapálinka, mely 
kiegészül a termék hagyományainak, elıállításának bemutatásával is. Mindhárom városban a 



vállalkozók saját ingatlanukon alakítják ki a bemutatóhelyeket, amely beruházásokhoz az 
önerıt maguk biztosítják. A vállalkozók a projekt kapcsán létrehozzák a Békési Szilvapálinka 
Út 0 km-t, amely a Közép-Békési Pálinkaút kiindulópontja. Ez a bemutató- és kóstoltató hely 
Gyulán kerül kialakításra, a Kossuth u. 20. szám alatt. A bemutatóhely üzemeltetésére a 
három vállalkozás közös kft-t (Pálinkaút Kft.) alapított. Innen kerül koordinálásra a 3 
bemutatóhelyre történı látogatók szervezése, a programok promotálása, stb. 

A pályázat benyújtása konzorciumi formában történik, melynek tagjai: Közép-Békési 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, Békési és Fia Zrt., Kisrét Manufaktúra Kft, 
Lovász Reklámiroda Bt. és a Pálinkaút Kft. A projekt jelenleg tervezett összköltsége cca. 200 
millió forint, melyre 50 %-os támogatás nyerhetı el.  A pályázati önerı szinte teljes egészét 
az érintett vállalkozások biztosítják, a KBC-nek (és rajta keresztül az érintett 
önkormányzatoknak) a marketingköltségekhez való, jelképes hozzájárulását kérik, amit a 
2009. évi költségvetésükben kellene biztosítaniuk, városonként bruttó 500 ezer forint 
összegben. A projekt marketingtevékenysége során elkészült kiadványokban így biztosítható 
a települések és a KBC turisztikai megjelentetése, jelentıs rendezvényeinek népszerősítése. 

Az érintett önkormányzatok a kért önerıhöz való hozzájárulásukat, 
testületi/közgyőlési határozat meghozatalával tudják biztosítani. A testületi határozatokat a 
februári üléseken szükséges meghozni, mert a pályázat beadási határideje 2008. március 1.
  
 
Határozati javaslat: 

1.) Békés Város Önkormányzata a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás (Társulás), a Békési és Fia Zrt., a Kisrét Manufaktúra Kft, a Lovász 
Reklámiroda Bt. és a Pálinkaút Kft által létrehozott konzorcium által beadandó 
DAOP-2007-2.1. D komponensének kiírására „Békési Szilvapálinka Út” projekt 
Társulást érintı önerejének 1/3-át, bruttó 500.000 Ft-ot biztosít 2009. évi 
költségvetése terhére, és a nyertes pályázat esetén 2009. január 15-ig azt a Társulás 
projektszámlájára átutalja. 

 
 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2008. február 6. 
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