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A dunaföldvári tájház megmentése  
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata több mint 61,5 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 
keretében a „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati 
felhíváson a dunaföldvári tájház megmentésére.  
 
A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, 
a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT 
Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott 
országban. Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által 
létrehozott finanszírozási mechanizmus. 
 
Program: Kulturális és természeti örökség megőrzés és megújítása 
Program Operátor: Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős 
Helyettes Államtitkárság 
Végrehajtó Ügynökség: NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs 
Ügynökség Zrt.  
A pályázat címe: A dunaföldvári tájház megmentése 
A pályázat befogadásának napja: 2016.02.02. 
Pályázatot érintő beruházás összege: 64 824 042 Ft 
Igényelt támogatás: 61 582 840 Ft 
Saját erő: 3 241 202 Ft 
Igényelt támogatási intenzitás: 95 % 
 
A kedvező elbírálásának köszönhetően az Alap a teljes igényelt támogatási 
összeget megítélte az önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás 
formájában.  
 
A projekt általános célja, hogy a helyi szereplők bevonásával javítsa a kulturális örökséghez 
való hozzáférést és a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok is egyenlő eséllyel 
férjenek hozzá a kulturális javakhoz. A közvetlen cél a Dunaföldvár hagyományos vidéki 
életmódhoz, a természet közeli területhasználathoz kapcsolódó épített örökségi eleme és 
a hozzá szervesen kapcsolódó környezete fenntartható módon megőrizhető és 
élményszerűen bemutatható legyen.  
 
A projekt megvalósítása során Dunaföldvár Város Önkormányzata autentikusan 
helyreállítja a helyi védelem alatt álló, és teljesen leromlott fizikai állapota miatt jelenleg 
használaton kívüli Attila utca 19. sz. alatti 19. sz.-i építésű, a hagyományokat követő 
háromosztatú parasztházat; annak infrastruktúráját; restauráltatja és megtisztítja 
berendezési és használati tárgyait, hogy a ház helytörténeti és néprajzi kiállítóhelyként, 
tájházként funkcionáljon. Emellett felújításra és bővítésre kerül a melléképület, mely 
foglalkoztatóvá alakul át.  
 
A program keretében foglalkozások, táborok megtartására kerül sor elsősorban 6-18 éves 
korosztály számára, és rendszeres eseményeket (előadásokat) indítanak el minden 
érdeklődő számára, melyek keretében bemutatásra és felelevenítésre kerülnek a 
tradicionális vidéki életformához kapcsolódó tevékenységek (mesterségek, kézművesség) 
és az illeszkedő szellemi örökség, a helyi hagyományok is. 
 


