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SAJTÓKÖZLEMÉNY A PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
„GEOTUR” – A NOVOHRAD – NÓGRÁD GEOPARK ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉSE – ÉMOP2.1.1./A-12-K2-2012-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. alkotta
konzorcium 2012. április 4-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv, Észak-Magyarországi
Operatív Program keretében meghirdetett ÉMOP-2.1.1/A-12 „Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók
fejlesztése” című pályázati konstrukcióra.
A „GeoTur” – A Novohrad – Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése” című projekt 614.015.275 Ft
támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
A projekt befejezési dátuma: 2015. szeptember 30.
A projekt alapvető célja a terület unikális földtudományi, táji, természeti, ökológiai, archeológiai, történelmi és
kulturális értékeinek megőrzésével, bemutatásával nemzetközi vonzerejű szelíd turisztikai attrakció
kialakítása, a geoparkok nemzetközi hálózata piacán Magyarország és a térség megjelenése. A térség
turisztikai teljesítményének növelése, a turizmus gazdasági multiplikációs hatásának érvényesülése a
térségben, valamint a helyi gazdaság fejlesztése. Létrejött a világ első, határon átnyúló geoparkjának
magyarországi területén egy egységes arculatú, komplex, ugyanakkor jól szegmentált, nemzetközi
vonzerejű szelíd turisztikai attrakció (szegmensei: geológiai szakmai, öko-, kerékpáros-, lovas-, bakancsos
turizmus), melynek bázisán kialakulhatnak, fejlődhetnek a térség turisztikai KKV-i.
A projekt eredményeként megvalósult a Geocsodák Háza geoparki látogatóközpont (SalgótarjánSalgóbánya). A Geocsodák házában interaktív módon ismerhetőek meg egyes geoparki értékek és azokat
kialakító folyamatok, Salgó várának története, de Salgóbánya szülöttének, Zenthe Ferencnek is emléket állít
a komplexum. A büfében helyi termékek vásárlására is lehetőség nyílik, a környéket pedig akár bérelhető
kerékpárok nyergében is bebarangolhatják a látogatók, vagy letekinthetnek Salgóbányára az épülethez
tartozó kilátóból. A látogatóközpontban egy közel kétszáz fő befogadására alkalmas színházterem is
kialakításra került.
Kialakításra került a Geopark Irányító-, Kutató- és Oktató Központja (Salgótarján-Eresztvény), mely a
diákcsoportokat fél- vagy egésznapos erdei iskolai foglalkozásokkal, többnapos táborokkal, míg a felnőtt
csoportokat túravezetéssel várja. A komplexumban egy kisebb kiállítást is megtekinthetünk, de a büfé és a
helyi termékeket árusító bolt szolgáltatásai is a nagyközönségnek szólnak, míg a geológiai szakanyagok és
minták a felsőoktatásban résztvevő, releváns szakirányt választott hallgatók számára kínálnak kutatási
lehetőséget.
Az elnyert támogatásból a Geopark területi határain üdvözlő táblák telepítése, számos tanösvény felújítása
(információs táblák kihelyezésével és pihenőhelyek kialakításával), honlap és mobil applikáció létrehozása,
valamint Rónafalun egy a térség bányász hagyományait előtérbe helyező játszótér építése is megvalósult.

