Bõvül a szolgáltatások köre
és megszépül a Vármegyeháza
Szekszárdon
Múzeum, kávézó, szabadtéri színpad és turisztikai információs pont

S

„

zekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és
környéke felújításával” címmel (azonosító: DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006)
kezdõdött nagyszabású fejlesztési, beruházási program Tolna megye székhelyén.

A Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010 programtárlat nyílik majd a patinás falak között. Itt állandó és
hoz kapcsolódó regionális fejlesztések sorába illeszidõszakos kiállítások látogathatók a jövõben, ezenkíkedve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
vül turisztikai információs pontot alakítanak ki a bea Tolna Megyei Önkormányzattal közösen (konzorcijárat közelében, és egy kávézó is megépül, udvarra
umban) valósítja meg a 830.863.792 Ft értékû berunyíló kerthelyiséggel. Az építészeti munkákhoz kapházást, 615.277.724 Ft-ot pályázati forrásból financsolódóan infokommunikációs akadálymentesítésre is
szíroznak, a fennmaradó: 215.586.068 Ft önrészként
sor kerül és a projekt keretében színpad-technikai eszteremtik elõ az önkorközöket, illetve
A projekt költségvetése:
mányzatok. A projekt
egyéb kulturálisösszköltségét tekintve
idegenforgalmi célaz építés, átalakítás és
hoz kötõdõ kiegéfelújítás 624.700.000
szítõket vásárolnak
Ft-ot tesz ki, eszközbemeg. A pályázatszerzésre 142.500.000
nak köszönhetõen
Ft-ot, 63.600.000 Ft-ot
a Belvárosi Római
egyéb költségekre forKatolikus Tempdítanak. A kétfordulós
lom környezete is
pályázat elbírálását követõen 2010. február 27-én írták
megújul, a környezetbe illeszkedõ, kényelmes utcaalá a támogatási szerzõdést, a ta munkaterület átadására
bútorok kerülnek a térre.
2010. december 11-én került sor, míg az átadás, a proA terveket a Mûterem '90 Építész Iroda Bt., Lajtai
jekt fizikai befejezése 2011. szeptember 30-ra várható.
Zoltán okleveles építészmérnök tervezte, a kivitelezést
A projekt keretében megvalósul a mûemléki Vármea PSN és FEJÉRDUNA KONZORCIUM végzi. A
gyeháza belsõ udvarának rekonstrukciója, amely során
projekt támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
fedett mobilszínpadot állítanak fel, ami koncertek, elõközremûködõ szervezet a Dél-Dunántúli Regionális
adások, szabadtéri programok helyszíne lehet. A tetõFejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
és a homlokzat felújításával és a nyílászárók cseréjével
a patinás épület megszépül, korszerûsödik, egyben
A projekt az Európai Unió
energiatakarékos fenntartás válik lehetõvé a jövõben.
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
A Vármegyeháza földszinti részén a szolgáltatások kötársfinanszírozásával
valósult meg.
re új funkcióval bõvül: a rekonstrukciót követõen új

