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A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési központ Nonprofit Zrt. konzorciumi partnereivel
uniós támogatásban részesült „A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai
fejlesztése” című projekt megvalósítására
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A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. és konzorciumi partnerei uniós
támogatást nyertek el a Széchenyi 2020 program GINOP-7.1.6-16 „Világörökségi helyszínek
fejlesztése” című pályázat felhívásának keretében. A projekt megvalósításának célja a projektben
érintett világörökségi várományosi helyszínek versenyképességét javító turisztikai attrakció
kialakítása. A pályázó konzorcium, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból, 1,500 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A projekt célja a világörökség várományos helyszínek turisztikai célú, tematikus úttá történő fejlesztése,
alapozva a helyszínek egyedi egyetemes értékeire, modern, a célcsoportok igényeinek megfelelő
bemutatási eszközök, attrakcióelemek megteremtésével, a világörökségi cím elnyerése érdekében. A
Kiemelkedő Egyetemes Értéket hordozó örökségelemek jelentős része mind a mai napig a föld alatt
nyugszik. A feltárt, bemutatható értékhordozók esetében a projekt törekszik a célcsoportok igényeihez
mért bemutatásra.
A fejlesztés eredményeképpen 4 magyarországi Limes helyszín (Komárom – Brigetio, Nyergesújfalu –
Crumerum, Dunaújváros – Intercisa és Kölked – Altinum) válik látogathatóvá. A helyszíneken egységes,
a világörökségi nevezési dokumentációban foglaltakkal összhangban kialakított arculat és
marketingstratégia jön létre. A négy fejlesztésre kerülő helyszínen a statikus kiállítások mellett okos
eszközökre fejlesztett alkalmazások, játékok és a kiterjesztett valóság eszközeivel ismerhetik meg a
látogatók a római korban itt táborozó katonák és családjaik életét. Minden fejlesztéssel érintett
helyszínen – a helyszín adottságaihoz igazodó mértékben – kialakításra kerül ajándékbolt – római kort
megidéző tárgyakkal, játékokkal, tematikus kiadványokkal, vendéglátó egység (büfé, kávézó) – római
étel- és italkínálattal, múzeumpedagógiai foglalkozások szakszerű animátorokkal, geocaching pont (a
„római kori” ládikában római üdvözlettel és ajándékkal), közösségi terek, piknik park, infopont,
kerékpáros pont, Limes túrapontként pecsételési lehetőség a túraútlevélbe, a Római Birodalom korát
és kultúráját bemutató különböző rendezvények, programok, az adott helyszín jellegéhez igazítva,
garantált programok, programcsomagok.
Komáromban a kiállítótéren túl látványrégészeti park, szabadtéri rekreációs terület, valamint tematikus
útvonal kerül kialakításra. A helyszín egyedisége lesz a látvány régészeti bemutató tér, ahol a látogató
a régészeti ásatások folyamatos bemutatása mellett maga is részt vehet az ásításokban vezetett
foglalkozás keretében. A gyerekek számára római hajós tematikus játszótér kerül kialakításra.
Nyergesújfaluban a tematikus kül- és beltéri játszóház Legizgalmasabb része a homokkal borított
stilizált régészeti lelőhely lesz, melyben a gyermekek - a régészek munkáját megidézve – római kor
iderejtett ikonikus eszközeit, tárgyait tárhatják fel. A látogatóközpontból induló történeti tanösvény
felvezet arra a dombra, ahol az egykori római erőd helyezkedett el. A római erőd egyik kaputornyát
műemléki rekonstrukciót követően tekinthetik meg majd a látogatók. Az erőd egyik tömegében
visszaidézett, kilátóhelyként szolgáló tornya a dunai hajókról is látható lesz majd, illetve kiváló
kilátópontként tárja fel a turisták számára a Duna kanyarulatát.

Dunaújváros
parkos
romterületén
különleges
látogatóközpont épül, mely befogadja a múzeum rendkívül
gazdag római kőtárát, emellett közösségi térnek és
vendéglátóhelyszínnek is teret ad. A limesről szóló bemutató
film vetítése mellett a kiállított tárgyakat különleges IT
fejlesztések hozzák közel a látogatókhoz. A látogatóközpont
mellett rendezvénytér is kialakításra kerül, továbbá
gyermekek és felnőttek részére tervezett különleges
tematikus játszótér. Kölkeden a hajdani erőd területén régészeti játszópark kerül kialakításra, mely
alkalmas iskolai kirándulások alkalmával különböző közösségi, ügyességi játékok megtartására. Az
erőd visszaépített stilizált tornya attrakciós elemként, kilátópontként és játéktartozékként egyaránt
funkcionál.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projektről bővebb információt a
www.várkapitányság.hu, és a www.mtu.gov.hu oldalon olvashatnak.
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