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Megvalósult projekt bemutatása 

Alsónemesapáti Község Önkormányzata a VP6-19.2.1-39-1-17 kódszámú, „Komplex 

térségi és tematikus szolgáltatások fejlesztése - Lovas turisztikai szolgáltatás 

létrehozása című felhívás keretében elnyert 2 999 990.- Ft támogatással (támogatói 

okirat iratazonosító száma: 3016871826) 3 ló elhelyezésére alkalmas fedett pihenő 

helyet létesített. A projekt keretében egy lovas turisztikai kiadvány (térkép) is készült 

a "Gyűrűs-GIDRÁN" Sport és Kulturális Egyesület és a Zalai Lovas Kft 

együttműködésével.  

A „pihenőhely lovaknak is” c. projekt 2020.12.31-én zárult, melynek  

köszönhetően a település közösségi parkja (Alsónemesapáti 441/2 hrsz.) újabb 

létesítménnyel bővült. A tervezésénél és megvalósításánál figyelembe vettük az 

eddig kialakított épületekhez és a település arculatához való igazodást, a lóháton 

való megközelíthetőség biztosítását. Az új létesítmény a Kultúrpajta mögött kapott 

helyet. Használatát elsősorban a lovas turizmust kedvelő, s ennek keretében 

településünkre érkező látogatók figyelmébe ajánljuk, akik saját kikapcsolódásuk 

mellett hátasaik kényelmes elhelyezésére is figyelmet fordítanak. A projekt 

tervezésében és fenntartásában segítségünkre voltak/lesznek együttműködő 

partnereink, akik a térségben lovas körtúrákat szerveznek, melyek köztes 

pihenőhelyeként szolgál majd a most megvalósult beruházás.   

A projekthez kapcsolódóan elkészült egy színes térkép is. Kiadványunkkal, arra 

vállalkoztunk, hogy Alsónemesapáti – Nemesapáti – Gyűrűs - Nagykapornak- 

Zalaszentlászló - Kallósd – Bezeréd - Orbányosfa térségében ajánlunk egy lóháton 

bejárható túraútvonalat. A térkép A/4-es méretben 1000 példányban készült, a 

könnyebb használhatóság kedvéért leporelló formátumban. Érdekessége, hogy a 

jobb alsó sarkában található QR kódot mobil eszközzel beolvasva és a kapott linkre 

kattintva az útvonal a mobil eszközzel is követhető, tetszés szerinti nagyításban.  
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A kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében elkészült 1 db projekttábla, 1 db 

újsághirdetés az Észak-Nyugat Zala c. térségi havilapban. Az Alsónemesapáti 

Hírvivő c. helyi lapban folyamatosan tájékoztattuk a település lakosságát. 1 db 

tájékoztató a www.alsonemesapati.hu honlapon és a Göcsej-Zala Mente Leader 

Egyesület honlapján. 
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