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TÁJÉKOZTATÓ
TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS
SARKADON – A VÁROSI KÉPTÁR ÉS KÓNYA EMLÉKSZOBA KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA

Sarkad Város Önkormányzata 51.996.764 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Széchenyi 2020 program keretében kiírt TOP-1.2.1-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás keretében a „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Sarkadon – A Városi Képtár és Kónya
Emlékszoba komplex megújítása” című, TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 azonosító számú projekt
megvalósítására.
A projekt keretében a „Városi Képtár és Kónya Emlékszoba” (5720 Sarkad, Kossuth u. 7.) épület, mint
meglévő kulturális örökségi helyszín társadalmi és környezeti szempontból fenntartható, turisztikai célú
komplex fejlesztése valósul meg. A beruházás keretében a leromlott állagú épület teljes,
energiahatékonysági intézkedéseket (tartószerkezetek hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje,
fűtéskorszerűsítés, korszerű HMV rendszer kialakítása) is magába foglaló felújítására kerül sor. Ezen kívül
az épület hátsó, a mellékhelyiségeket és a raktárhelyiségeket magába foglaló épületrésze – a nagymértékű
tartószerkezeti avulás miatt – elbontásra kerül, és helyette egy, az akadálymentes mellékhelyiségeket,
valamint új fogadóteret, új kiállítóteret is magába foglaló új, akadálymentes épületrész, valamint az ingatlan
udvarán akadálymentes parkoló építése valósul meg. A felújítási, építési munkálatok eredményeként az
épület teljes körű, komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése is teljesül.
Az építési, felújítási munkák mellett a turisztikai attrakció kialakításához, működtetéséhez közvetlenül
kapcsolódó, elengedhetetlenül szükséges tárgyi és immateriális (informatikai, elektronikus és egyéb)
eszközök beszerzése is megvalósul.
A fejlesztés során a meglévő kiállító terek teljesen megújulnak és új, többfunkciós kiállító terek alakulnak ki,
melyek állandó és ideiglenes kiállítások, valamint különböző kulturális és turisztikai rendezvények
helyszíneiként is egyaránt funkcionálnak.
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A projekt eredményeként egy olyan turisztikai attrakció kerül kialakításra, mely egyrészt alkalmas Sarkad és
a Sarkadi Kistérség települései gazdag kulturális értékeinek, hagyományainak modern, innovatív,
látogatóbarát- és élmény-elemekkel gazdagított formában történő bemutatására, másrészt pedig különböző
kulturális és turisztikai rendezvények helyszíneként és turisztikai információs pontként is funkcionál.
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