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HELYI TERMELŐI ÉS KÉZMŰVES PIAC ZALAEGERSZEGEN GÖCSEJ TUDÁSKÖZPONT
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A Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen – Göcsej Tudásközpont című,
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg 435,42 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A Helyi Termelői és Kézműves Piac – és az ehhez kapcsolódó Göcsej Tudásközpont kialakítása
komplex fejlesztés két Széchenyi2020 támogatási konstrukció keretében kerül megvalósításra: az egyik
része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 számú projekt megteremti a helyi termelők és kézművesek
számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, termelői üzletek, árusítóhelyek,
helyi termelői és kézműves piacok szervezése). A fejlesztés másik, turisztikai részében, a TOP-6.1.416-ZL1-2017-00003 számú projekt keretében pedig a termelők és kézművesek termékeit, tudását,
tapasztalatait felhasználva olyan ún. Göcsej Tudásközpont kerül kialakításra, amely az év minden
napján információkat kínál a turistáknak a helyi termékek előállításának módjáról, a göcseji
hagyományos paraszti gazdálkodást bemutató nyitott portákról, lehetőséget biztosítva a helyi
hagyományok megőrzésére, az „ősi” tudás átadására.
A komplex fejlesztés a Zalaegerszeg, Piactéren lévő 3606/1, 3606/2 és 3606/3 hrsz-ú ingatlanokon
kerül kialakításra, a meglévő piac funkcionális bővítéseként.
Az épületegyüttes 2 épületrészből áll:
I. épületrész: 2 szintes, magastetős épület, 2 oldalszárnnyal - belső funkciók és kiszolgáló helyiségeik
II. épületrész: földszintes fedett, nyitott szín, pajtaszerű épület - külső árusítóhely.
Hasznos nettó alapterület összesen: 900,61 m2 ; Épület beépített bruttó alapterület: 688,00 m2
A projekt a fő célja a helyi, göcseji parasztgazdálkodás és kézművesség bemutatása, hagyományok
felélesztése, ápolása, a térség szellemi örökség értékeinek hasznosítása, tudásmegosztás,
önfejlesztés: a helyi termékek feldolgozása (lekvárfőzés, gombák feldolgozása, savanyúságkészítés,
kenyérsütés stb.), valamint a hagyományos főzési technikák és receptúrák átadása (karácsonyi ételek,
húsvéti ételek, kürtőskalács, prószasütés stb.) Ezen túl a régi mesterségek megismertetése
(fazekasság, kosárfonás stb.), kézműves foglalkozások, a zöldségek-gyümölcsök otthoni termesztésére
gazda oktatások, (bogyósok termesztése, hagyományos kert, virágok), az összegyűjtött, házilag
megtermelt alapanyagok elkészítésére gasztronómiai jellegű képzések (gyermekételek házi
alapanyagokból, gombaismeret, erdőismeret stb.), gyógynövényismeretek átadása.
A szerződött támogatás összege: 435.421.681,-Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt várható befejezése: 2021.12.31.
További információ kérhető:
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. projektmenedzsment
tel: 92/510-175; e-mail: info@zvf.hu

