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Palotás Község Önkormányzata sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-16 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra. 

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat - 100%-os intenzitás mellett – nettó 189,47 millió Ft 

vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003 azonosító 

számú pályázat keretében. 

 

Palotás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében, melynek célja a fogadó környezet és feltételek javítása, a turisztikai kínálat bővítése a 

szálláshelyek, turisztikai-, és egyéb, turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése által, hozzájárulva a 

turisztikai potenciál erősítéséhez, a turisták tartózkodási idejének és a turizmusból származó bevételek 

növekedéséhez, illetve a foglalkoztatás bővítéséhez.  

A fővárostól 50 km távolságra fekvő, festői környezetben, a Cserhát déli nyúlványán terül el a palotási 

víztározó, amely a Bujáki patak vizét összegyűjtve épült 1964 és 1968 között. A csodálatos természeti 

környezet megfelelő adottságot jelentenek annak ökoturisztikai hasznosítására, azonban ahhoz a jelenleg 

hiányos szolgáltatásokat és infrastruktúrát pótolni szükséges. A település és a tó közvetlen környezetének 

elérése tömegközlekedéssel, vagy autóval lehetséges, jövőbeni tervek között szerepel a Nógrád megyei 

kerékpárúthoz történő csatlakozás.  

A fejlesztés során közvetlen cél turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és 

fejlesztése történik meg, kiegészíti a környező, már komoly látogatottsággal rendelkező Nógrád megyei 

attrakció kínálatot. A projekt fókuszában a 72 hektáros tó és környezetének fejlesztése, kapcsolódó 

szolgáltatások kialakítása áll. Megvalósul a tó környezetében egy ökoturisztikai látogatóközpont, szolgáltató 

és közösségi tér, információspont, mosdó, iroda is helyet kap.  

A Széchenyi2020 program keretében megvalósuló beruházás céljai a térségi és helyi gazdaság fejlesztése 

mellett a turisztikai desztináció versenyképességének erősítése; a nemzetközi együttműködések 

hatékonyabbá tétele, valamint a helyi munkaerő foglalkoztatása, az életminőség javítása és a 

népességmegtartó képesség javítása. A fejlesztés megvalósításához vissza nem térítendő támogatást nyert 

el 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003 azonosító számú pályázat 

keretében.  

A megvalósítás tervezett időtartama: 2020.01.01.-2023.12.15. 

Bővebb információ:  

32/580-055 

palotas@palotas.hu 


