2009. augusztusában Tata Város Önkormányzata a 115/2008./V.7./, 183/2008./VI.25./ számú
határozata alapján az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program
keretében pályázatot nyújtott be “A tatai Angolpark rehabilitációja” címmel.
A KDOP-2007-2.1.1/B jelő pályázatot 2009 szeptemberében támogatásra érdemesnek ítélték.
Támogatási szerzıdés aláírásának napja: 2009. december 01.
Támogató - Közremőködı Szervezet:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: (+36) 22 513-370

A projekt idıtartama
Kezdınapja:

2009. november 1.

Zárónapja:

2011. szeptember 30.

A projekt finanszírozása
Támogatási intenzitás:

81,45%

Elszámolható költségek: 656.380.039,- Ft.
Önerı:

121.758.497,- Ft

Támogatás:

534.621.542,- Ft

A pályázati forrásból elinduló fejlesztés az Angolpark szinte teljes területét érinti.
A projekt keretében megvalósulhat az Esterházy Kiskastély rekonstrukciója, mely ezután
megnyílik a közönség elıtt, színvonalas kiállításoknak is helyet adva.
A szabadtéri színpad is megújul, a színvonalas hangtechnika, az újjáépített nézıtér, mely
bıvíthetı lesz mobil ülısorokkal, akár 1800 fıt befogadó rendezvényt is ki tud majd
szolgálni. Az átalakítással végre igazán alkalmassá válik sokszínő szabadtéri színházi, zenei,
táncmővészeti és egyéb kulturális esemény szervezésére.
A Jenı malom látogatható, mőködıképes malom-múzeummá válik, ahol interaktív
malomtörténeti kiállítás részesei lehetnek a látogatók.
Az elnyert támogatásból megszépül a kerti sétány, ezzel együtt a mőromok környezete. Új
burkolatot, bútorokat és közvilágítást kap, hogy még vonzóbbá tegye az ide látogatók
számára.
A pályázatból finanszírozható fejlesztések kiterjednek a Sport utcára illetve a Baji út egy
szakaszára, ahol az utak korszerősítése valósulhat meg.
Összefoglaló a pályázati anyagból:
A Tata várost érintı turizmus számai azt igazolják, hogy a városba látogató turisták Tata
várost több nap tartózkodásra alkalmas városnak ítélik, a városba látogató turisták száma
25.000 fı/év, az eltöltött vendégéjszakák száma 58 ezer/év körül alakul. A jelenleg átlagos 2,3
vendégéjszaka újabb, látogatásra érdemes attrakciókkal jelentısen növelhetı. A jelenlegi

szállodai kapacitások és a magánszféra összefogásával tervezett fejlesztések ezt a növekedést
a szálláshelyek oldaláról is megalapozzák. A természeti értékek bemutatását is erısítı
fejlesztések, amely iránt az Európai turisták legalább 20%-a érdeklıdést mutat, jelentıs
ösztönzést adhat a kulturális és ökoturizmus fellendülésének. Tata város történelmi adottságai
a természeti turizmusra való kiváló adottságai alapján a város a hazai ökoturizmus egyik
célpontja lehet, mely adottság eddig nem került kellıen kihasználásra. A projekt
eredményeként a városba látogató turisták száma 10,000 fıvel, a külföldiek által eltöltött
vendégéjszakák száma 20%-kal nı.
Mind természeti-kulturális értékek megırzésére vonatkozó európai egyezmények, mind a
turisztikai fejlesztésekre vonatkozó irányelvek fontos feladatnak tekintik a természeti és
kulturális értékek megırzését, fejlesztését. A Természetvédelmi Park részét képzı mőemléki
védelem alatt álló Tatai Angolpark egyike az Európában is jegyzett angol parkoknak. A park
állapota leromlott, az utak építmények állapota elhasználódott, nem nyújt kellı vonzást a
városba látogató turistáknak. A projekt célja a mőemléki értékő természeti és tárgyi értékek
pusztulásának megelızése, eredeti szépségükben való visszaállítása, az Angolpark és a
területén elhelyezkedı létesítmények - szabadtéri színpad, kiskastély, vízimalom, Cseke-tó
kulturális és turisztikai látványosságkénti funkciójának biztosítása, és megerısítése, ezáltal
Tata város és a régió turisztikai vonzerejének növelése.

