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Az elmúlt évtizedben mind Križevci városában, mind pedig Zalakaroson jelentősen
megnőtt az aktív és egészséges élet iránti érdeklődés, egyre többen töltik aktívan
szabadidejüket, a kerékpáros turizmus jelentősége folyamatosan nő. A meglévő gazdag
természeti értékek és kulturális örökség, a kedvező földrajzi fekvés és a jelentős
idegenforgalmi kapcsolatok miatt az aktív és a szabadidős turizmusban komoly további
fejlesztési potenciál rejlik. Ennek érdekében a partnerek kerékpáros infrastruktúra
fejlesztését tűzték ki célul Križevciben és Zalakaroson.

Összesen 7,84 km kerékpárút kerül kiépítésre és felújításra, ebből 4,9 km Križevciben és
2,94 km Zalakaroson. Horvát oldalon megépül egy kerékpáros híd, 2 pihenőhely
kerékpártárolókkal, padokkal, szobrokkal, valamint hegyi kerékpárutak kerülnek
felújításra.
A kivitelezés 2018 tavaszán kezdődik, a kerékpárutak Zalakaroson 2018 decemberében,
Križevciben 2019 tavaszán kerülnek átadásra.
A projekt során 2 partner‐specifikus fórumot szervezünk a kerékpáros turizmusban
érintett megyei, regionális és állami szintű képviselőkkel, amelyek célja a Križevci és
Zalakaros elhelyezése a nemzeti kerékpárhálózatokon és az Eurovelo 13‐hoz való
csatlakozás.
A kerékpáros és az aktív turizmus fejlesztése és promóciója érdekében, felhasználva a
fórumok következtetéseit és ajánlásait közös akcióterv kerül kidolgozása.
Az Eurovelo 13 útvonalat, a nemzeti kerékpárutakat és az elkészült kerékpárútvonalakat
bemutató közös térkép készül.
Aktív turisztikai programcsomagokat dolgozunk ki, amely magában foglalja az új,
változatos vidéki és aktív turisztikai programokat, többek között a lovas és borturisztikai
lehetőségeket különböző célcsoportok (fiatalok, családok, idősebb korosztály) számára.
A külföldi kerékpáros és aktív turisztikai célpontok elérése, a projekt nemzetközi
kiterjesztése érdekében külön marketing és promóciós akciókat tervezünk: a horvát
partner 4 rekreációs kerékpáros promóciós rendezvényt szervez Križevciben és 1
nemzetközi kerékpárverseny kerül megrendezésre Križevci‐Zalakaros között.
Ezen kívül 17 projekttalálkozót, 2 study tourt szervezünk, létrehozzuk a közös projekt
honlapját.

A projekt teljes költsége:
Zalakaros Város Önkormányzata projektrész költsége:
Zalakaros Város Önkormányzata által elnyert támogatás (95%):

1.593.127 euro
792.287 euro
752.673 euro

