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Kisvasút épület felújítása
III. tengely 1. kör Vidéki örökség 6 642 310 Ft
A helyi védettség alatt álló egykori Kisvasút épületén külső-belső felújítások történtek
meg a nyertes projektnek köszönhetően. Az épület összes nyílászáróját korhű,
egyedileg gyártott fa nyílászárókra cserélték, egyrétegű betonpadlót helyeztek le,
megtörtént a villanyszerelés felújítása, valamint mosdó kialakítása.
Projektlátogatáson tapasztaltak: A fejlesztésnek 2 üteme volt, első ütemben valósult
meg az épület külső belső újítása a második ütemben egy vasúti mozdony és egy
szerelvény tradicionális eszközfelújítása. Fenntartási időszak: A régi vasúti útvonalat
túrák keretein belül végigjárják, majd végcélként az épületben szabadidős programok
szolgálják az idelátogatók pihenését. Esküvői fotózásokra is tökéletesen alkalmas a
fejlesztés, valamint a pályázó közösségi rendezvényeket is tart a helyszínen.

Kispéterné Kotogán Erzsébet
Gyógyító természet-zöldség, gyümölcs, fűszernövény feldolgozás bemutatása
LEADER 2. kör Bemutató gazdaság 2 431 800 Ft
A tervezett bemutató gazdaság a fűszer- és gyógynövények ültetését és gondozását
kísérheti végig a látogató. A talaj-előkészítéstől az ültetésen át a növények
gondozásáig, feldolgozásáig, végül a szárításig és a fel nem használt növényi részek
komposztálásáig minden lényeges munkafolyamat végig követhető lesz. Néhány
terméket helyileg állítanak elő egy beszerzendő gépsor segítségével, amelyhez az
alapanyagokat helyi termelőktől vásárolják fel.
Projektlátogatáson tapasztaltak: A pályázó saját termelésű gyümölcsök és fűszergyógynövények elegyével készít különleges ízű egészséges gyümölcsleveket.

Kószóné Molnár Cecília
Falusi vendégasztal
LEADER 3. kör 968 529 Ft
Az ügyfél 2011 óta őstermelő, tevékenységei között szerepel a gyümölcsfeldolgozás,
főként a helyben termelt gyümölcsökből készít hagyományos és különleges
lekvárokat, szörpöket. A projekt során olyan falusi vendégasztal szolgáltatás valósul
meg, amelynek során a házi készítésű lekvárok, szörpök, valamint a kemencében sült
kenyerek és péksütemények elkészítését kísérhetik figyelemmel a látogatók. A pályázó
nyári konyha kialakításával és eszközbeszerzéssel bővítette szolgáltatásait.
Projektlátogatáson tapasztaltak: A fejlesztés megvalósításával lehetőség nyílt a
helyben termesztett gyümölcsökből hagyományos és különleges lekvárkészítésre (pl
sárgabarack lekvár, narancsos füge lekvár), valamint helyben sütött cipó készítésére
egy falusi vendégasztal létrehozásával, együttműködve a településen működő
szálláshelyekkel.

