
 

A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

A projekt címe: A berettyóújfalui Zsinagóga és a zsákai Rhédey kastély felújítása és turisztikai 

attrakcióvá fejlesztése 

A szerződött támogatás összege: 495.31 millió Ft + 275.000.000 Ft 

A támogatás mértéke %-ban: 99,06 % 

 

A projekt tartalmának bemutatása: A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretén belül TOP-1.2.1-15 jelű, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Kedvezményezett (Berettyóújfalu Város Önkormányzata) TOP-

1.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosító számon regisztrált, 2016. 05.24. napon befogadott támogatási 

kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. 05.16. napon kelt támogatási döntés szerint 

támogatásban részesített.  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében elszámolható teljes összeggel, 495,31 millió forintos 

Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg. Ebből az összegből Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata 308,97 millió forintnyi támogatásban részesül, amely 275 millió forintos állami 

támogatással egészül ki. 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.  A szerződés tárgya A 

berettyóújfalui Zsinagóga és a zsákai Rhédey kastély felújítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése. A 

Projekt keretein belül megvalósulnak a térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, a 

meglévők fejlesztése, a műemléki védelem alatt álló berettyóújfalui Zsinagóga és a zsákai Rhédey 

kastély felújítása kiállító és többfunkciós helyiségek kialakításával, szolgáltatások létrehozásával. 

Interaktív és ki-felpróbálható korhű eszközök, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó hang-és 

fénytechnikai berendezések és a szolgáltatás biztosítását szolgáló egyéb eszközök kerülnek 

beszerzésre. A felújított Zsinagóga épületében állandó és időszaki kiállítások, kulturális programok, 

konferenciák kerülnek megrendezésre. Továbbá új építésű kiszolgáló épület kerül kialakításra, 

amelyben recepció, kávézó és ajándékbolt, vizesblokk, raktárak kapnak helyet.  A Projekt keretein belül 

megvalósul a Rhédey kastély és a hozzá tartozó cselédház és udvarának felújítása is. Az eddigi 

kiállítások mellett új, állandó kiállítások és szolgáltatások kerülnek kialakításra: borbemutató terem, 

mesterségek háza, gasztronómiai élmények a felújított kastély parkban. 

A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00003 

A projekt befejezésének tervezett ideje: 2020. év 07. hó 31. nap 

 

 

 

 


