
 4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló  1 

 A helyi felhívás címe: 
 "Válaszd a hazait!" - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért 

 A helyi felhívás kódszáma: 
 VP6-19.2.1.-42-9-21 

 1. Kedvezményeze� adatai: 

 Kedvezményeze� neve:  Balatongyöröki Turisz�kai Egyesület 

 Ügyfél regisztrációs száma:  1029935668 

 Kedvezményeze�  képviselőjének 
 neve: 

 Bán Orsolya elnök 

 Kedvezményeze�  képviselőjének 
 elérhetősége  (e-mail  cím, 
 telefonszám): 

 info@balatongyorok.hu 

 83/346-368 

 2. Projekt adatai: 

 Projekt címe:  Nyito� Pincék Napja 

 Projekt  megvalósítás  kezdő 
 időpontja: 

 2022.04.01. 

 Projekt megvalósítás záró időpontja:  2023.07.31. 

 Elnyert támogatási összeg:  2.000.000 HUF 

 Projekt megvalósítás helyszíne:  Balatongyörök, Szépkilátó büfésor-Becehegy ,083/2 Hrsz 

 3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 

 Mérföldkövek száma: 2 

 Projekt célja(i): 

 1  Útmutató:  A  projekt  záró  kifizetési  kérelmével  egyidőben  a  projekt  eredményeiről  szakmai  záró  beszámoló  és 
 legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzé tehesse. 



 A  rendezvény  fő  célja,  hogy  Balatongyörökre,  illetve  a  régióba  érkező  turisták  számára  egy 
 olyan  minőségi  programot  biztosítsunk,  ahol  a  helyi  és  a  környéken  termelt  borokat 
 bemutassuk,  ezeket  megkóstolhassák,  valamint  őstermelőknek  és  kistermelőknek  is 
 lehetőséget  biztosítsunk  termékeik  bemutatására  és  értékesítésére.  A  program  ideje  ala� 
 nem  csak  a  felnő�  közönségnek,  hanem  a  gyermekek  számára  is  igyekszünk  érdekes 
 programokat  biztosítani  a  kisvona�al,  az  arcfestéssel  és  a  lufihajtogatással,  valamint  zenei 
 programmal. 

 A  rendezvény  teljes  ideje  ala�  kisvona�al  utazhatnak  az  ide  látogatók.  A  Nyito�  Pincék 
 Napjának  megrendezésével  szeretnénk  elérni,  hogy  a  helyi  borászok  és  termelők  nagyobb 
 ismertséget  szerezzenek.  Napjainkban  egyre  fontosabbá  válik  környezetünk  védelme,  a 
 fenntarthatóság  és  ezáltal  a  tudatos  vásárlás,  amelynek  egyik  alappillére,  hogy  megbízható 
 alapanyagból,  a  környezet  károsítása  nélkül  előállíto�  termékeket  vásároljunk.  A  program 
 lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  közelebb  kerüljön  egymáshoz  a  termelő  és  a  fogyasztó,  ezáltal 
 pedig  a  bizalmi  terméknek  tekinthető  élelmiszerek  beszerzését  megkönnyítsük.  A  projekt 
 célja  továbbá,  hogy  minőségi  és  tartalmas  időtöltést  biztosítson  az  idelátogató  turisták 
 részére. 

 Projekt célcsoportja(i): 

 Helyi és környékbeli lakosság, nyaraló vendégek, termelők. 

 Projektben megvalósíto� tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 

 2022.  június  11-én  a  rendezvény  napján  a  déli  órákban  megkezdtük  rendezvény 
 előkészületeit.  A  pincéket  seprűbabákkal  megjelöltük,  a  megígért  sörasztal  garnitúrákat 
 kiszállíto�uk  a  11  helyszínre.  A  gravírozo�  borospoharak,  a  boroskuponok  és  a 
 nyakbaakasztók  is  kikerültek  az  értékesítő  pultra.  A  do�ó  kisvonatot  pedig  15:30  órára 
 rendeltük, hogy este 20:30-ig szállítsa a Becehegyen a résztvevőket. 

 A  rendezvény  Balatongyörökön,  a  szépkilátói  büfésortól  a  becehegyi  kápolnáig  tartó 
 szakaszon  zajlo�.  Várakozásainkat  felülmúló  számban  érkeztek  a  helyi,  környékbeli  és 
 távolabbi  régiókban  élő  családok,  bará�  társaságok,  hogy  megkóstolhassák  a  becehegyi 
 pincék  borkínálatát.  Idén  11  állomás  nyito�a  ki  kapuit  és  invitálta  boraik  megkóstolására  a 
 résztvevőket:  Hold  és  Csillag  É�erem,  Kilátó  Büfé,  Dolce  Vita,  Rózsa  és  tövis  Büfé,  Jurta  Hotel, 
 Áldos Pince, Fáró, Simándy, Eke, Bece, valamint a Páhi-Peres Pince. 
 A Balatongyöröki Turisz�kai Egyesület a Simándy pincénél kínálta borait. 
 A  kóstolópoharakat  a  szépkilátói  büfésornál  lehete�  megvásárolni  délután  15  órától,  melyhez 
 az  állomásoknál  1  pohár  borra  beváltható  borjegy  járt.  A  11  borjegy  mellé  -  a  már  tavaly  is 
 nagy  sikernek  örvendő  -  +1  grá�sz  jegyet  kaptak  az  idelátogatók,  amelyet  az  általuk 
 legjobbnak  ítélt  pincénél  váltha�ak  be.  A  kisvonat  melle�  a  gyermekek  szórakoztatására  a 



 Szépkilátói  büfésor  melle�  lehetőség  volt  arcfestésre,  illetve  lufihajtogatásra  is.  A  programot 
 21 órakor zártuk. 

 Projekt eredményei: 

 Elmondhatjuk,  hogy  a  Vendégek  nagy  örömmel  és  új  élményekkel  távoztak  tőlük 
 Balatongyörökről,  innen  a  Becehegyről.  Betekintést  nyerhe�ek  a  helyi  és  környékbeli  balatoni 
 borok  világába,  a  helyi  kézműves  termékek  sokszínűségébe  és  megtapasztalha�ák  a 
 balatongyöröki vendéglátás profizmusát és őszinteségét. 

 A  pályázat  alapján  a  helyi  termelők  támogatása,  és  a  termelői  élelmiszerek  valamint  portékák 
 népszerűsítése  is  megvalósult  a  Leader  egyesület  által  létrehozo�  szezonkosarak  (20  db) 
 megvásárlásával,  amelyekben  helyi  bor,  darált  paprika,  kézműves  lekvár,  zakuska  és  száríto� 
 csipkebogyó is volt. 

 Programon résztvevő látogatók száma: 450 fő 

 Projekt eredményeként teljesíte� indikátorok adatai: 

 A  támogatói  okirat  alapján  vállalt  indikátorok:  2  db  közösségi  rendezvény,  program,  melyből 
 az első mérföldkő, az egyik rendezvény megvalósult. A másikra 2023-ban kerül majd sor. 

 Létrehozo� munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): nem releváns 

 Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 karakter): 

 A  rendezvényt  megelőző  hetekben  a  magunk  által  szerkeszte�  és  nyomtato�  plakátok 
 kihelyezésre  kerültek  mind  a  balatongyöröki,  mind  pedig  a  környékbeli  információs  táblákra. 
 A  résztvevő  vendéglátó  egységek  részére  szórólapokat  és  plakátokat  is  ju�atunk  el,  amellyel 
 Vendégeik  körében  népszerűsíteni  tudták  rendezvényünket.  Szórólapokat  helyeztünk  ki  a 
 közpon�,  népszerű  látogató  helyekre,  mint  például  a  balatongyöröki  Bertha  Bulcsu 
 Művelődési Házba, illetve a környékbeli Tourinform Irodákba. 
 Facebook  eseményt  hoztunk  létre,  így  népszerűsítve  rendezvényünket,  saját  weboldalunkon, 
 illetve  instagram  oldalunkon  is  folyamatosan  közzéte�ünk  a  programmal  kapcsolatos  hasznos 
 információkat.  Ezenkívül  június  6-10  közö�  naponta  két  alkalommal  futo�  rádiós 
 hirdetésünk. 

 Projekthez  kapcsolódó  megjelent  sajtóanyagok  címe,  helye,  ideje,  online  anyagok  esetén 
 elérhetősége: 





 Fotódokumentáció 






