
   
 

Z Á R Ó  S Z A K M A I  B E S Z Á M O L Ó  
 
Alulírott Varga András polgármester Várda Községi Önkormányzat (székhelye: 7442 Várda, Fő 
u. 94.) képviseletében nyilatkozom, hogy az „Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 
- Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” VP6-19.2.1.-31-2.2.2-17 kódszámú pályázati felhívás 
keretében a 3006128486 Projekt azonosító számú, 3018904478 iratazonosítójú Támogatói 
okirat alapján igénybe vehető támogatásból a 7442 Várda, Akác u. 1., Várda 120 hrsz.-ú 
ingatlanon a „Szálláshelyek fejlesztése Várdán” című projekt keretében az alábbi projekt-
elemek valósultak meg: 
 
A projekt keretében a növénytermesztés fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek 
beszerzésre: 

1. Ágykeret – 46 db 
2. Matrac – 46 db 
3. Nyitott éjjeli szekrény 1 fiókos – 46 db 
4. Szekrény2 ajtós – 6 db 
5. Étkező asztal– 6 db 

 
A beszerzett eszközökön felül túl 200 db A/4 méretű színes kivitelű, 2 oldalas térségi kiadvány 
is elkészült a szálláshely népszerűsítése érdekében. 
 
Az ifjúsági szálláshelyen táborokat szervezünk és folytatjuk a "Falusi Iskola" programot. 
Élményeket adunk a gyerekeknek és az idelátogató turistáknak. Különösen a nyári időszakban 
számítunk nagy kihasználtságra, amelyből származó bevételeinket visszaforgatjuk, 
felújításokra, bővítésekre. A városi gyerekek így megismerhetik a tradicionális falusi életet a 
háztájitól a kemencén át a baromfiudvarokig. 
 
Várda "Madárbarát település". Az országban elsőként kapta meg ezt a címet, így a Madárbarát 
mintakerttel a virágok megismertetésével, gondozásával komplex természeti ismereteket 
szerezhetnek az idelátogatok, főleg a gyerekek. 
 
Kaposvár környékén a nyári szünetben, döntően csak szálláshely nélküli táborokat szerveznek. 
Ilyen kategóriájú, megfizethető árszínvonalú szálláshely nincs a környéken. A természeti 
élményeket tudjuk biztosítani, a kulturális kínálatunk pedig egyedülálló, máshol nem látható, 
átélhető élményeket biztosítanak. Új lehetőség a sporttáborok szervezése. Sportpálya, 
kerékpárutak-vonzó célpontok pl. a Deseda közelsége, a Balaton vonattal történő 
elérhetősége rendelkezésre áll.  
 
A fejlesztés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek révén várhatóan növekedni fog a 
szolgáltatást igénybe vevők száma és ezzel együtt az önkormányzat bevételei is nőni fognak. 
 
Várda Községi Önkormányzat már a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című VP6-19.2.1.-
31-2.2.2-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az Észak-Kaposi 
Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak. 
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Várda Községi Önkormányzat új szolgáltatással bővíti kínálatát/tevékenységét és innovatív 
technológiát is alkalmaz. Az eszközbeszerzés egy olyan magasabb minőséget komfortfokozat 
emelkedést jelent, ami mindenképpen innovatív. A berendezésekkel teljesen megújul, és 
esztétikus képet sugároz a szálláshely, azontúl, hogy a szállóvendégek kényelmét szolgálja. A 
közel 20 évvel ezelőtt leselejtezett heverőkkel berendezett szálláshely, új ágyakra történő 
cseréje már önmagában egyfajta innováció! A személyes tárgyak elhelyezésére alkalmas új 
éjjeli szekrények beszerzése pedig, egy minőségi, magasabb komfortfokozatú szálláshelyet 
eredményezett. Az új éjjeli szekrények beszerzése, használata mindenképpen a minőségi 
fejlődést jelentő innováció, megújulás. Ezekkel a fejlesztésekkel már egy magasabb 
komfortfokozatú turisztikai szálláshely létesült. 
 
Várda Községi Önkormányzat a fejlesztéséhez a fenntartási időszak alatt a megvalósítás helye 
(Várda) szerinti vagy térségi (LEADER HACS illetékességi területén lévő) turisztikai 
látványosságok, hagyományos tevékenységek bemutatását kapcsolja. Hetes Község 
Önkormányzatával és Csombárd Községi Önkormányzattal ennek érdekében már kötött 
együttműködési megállapodásokat. 
 
A turisztikai szolgáltatások esetében a legfontosabb, hogy minél szélesebb körben ismertté 
váljon, hogy mit kínál a szolgáltató, ezért a fejlesztéssel érintett szálláshely szolgáltatást a 
fenntartási időszak alatt várdai és térségi rendezvényen legalább 2 alkalommal (LEADER HACS 
illetékességi területén lévő) és térségi kiadványban is népszerűsítjük, illetve a honlapon is 
szerepeltetni fogjuk. 
 
A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 
Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően 
eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került. 
 
 

Varga András 
polgármester 
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