„Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden”
(NYDOP-2.1.1/A-13-k-2014-0001)
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „A régió kulturális
helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása” című kiemelt projekt pályázatán
nyert támogatást a körmendi kastély-fejlesztés. A pályázati kiírás fő célkitűzése a régió
turisztikai adottságaival összhangban magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró
turisztikai termékek kialakítása, illetve a régió egyedi értékein, alapvetően a természeti
és épített örökségen alapuló nemzetközi vagy országos jelentőségű turisztikai vonzerők,
termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése volt.
Ezeknek a feltételeknek a körmendi projekt teljes mértékben megfelelt, így a kiemelt
beruházás a kormány döntését követően nevesítésre került a Nyugat-Dunántúli Operatív
Program Akciótervében, majd a sikeres pályázat után 2014. április 22-én került aláírásra
a Támogatási Szerződés.
A körmendi Batthyány kastély-együttesben az egykori lovarda, jelenleg Színházként
használt épület újul meg, s gazdagodik új kulturális és turisztikai funkciókkal.
A támogatásból a színházépület rekonstrukciója és tartalmi megújulása is megvalósul. A
színház, a valamikori lovarda-épület egyfajta integrációs elemként is funkcionál,
megteremtve a városközpont és a kastély közötti "átjárhatóságot" mivel a turisztikai
fogadóépület szerepét is betölti.
A beruházás 100%-os támogatottságú, és a közbeszerzések lebonyolítása után az
operatív megvalósítás várhatóan szeptemberben indulhat, a projekt tervezett befejezése
pedig 2015. június 30.
A színházépület felújítása a megvalósítás után a helyi idegenforgalmi szolgáltatások
bővülését és koordinációját fogja szolgálni. A jelenlegi színházi szerepkör mellé helyi
termékek bemutatására alkalmas terek kerülnek kialakításra, és ideiglenes kiállítások
színterei jönnek létre. A helyi történelmi korszakok bemutatása, köztük a Batthyánykultusz megőrzése, helyi és térségi alkotók bemutatkozása, turisztikai csoportok
fogadása, az országos szinten kiemelkedő műemléki épületegyüttesről készült filmek,
diák, fotók bemutatása, régi korok megidézése, a helyi identitást erősítő, regionális
hatású programok lebonyolítása egyaránt lehetővé válik.
A látogatóközpont kiszolgáló helyiségei megújulnak, a korábbi büféhelyiség liktáriummá,
azaz gasztró-bemutató térré alakul át, amely gyümölcsből készült főzetek, aszalványok,
gyógynövényes termékek, virágokból és természetes anyagokból készült ajándék- és
használati tárgyak árusítására válik alkalmassá.
A funkcióbővítés során megtörténik a műemlék épület külső homlokzatának teljes
felújítása, tető és nyílászárók cseréje is. A színház tereinek idegenforgalmi, történelmi
célú funkcióbővítéséhez kapcsolódóan audiovizuális eszközök is beszerzésre kerülnek, s
belsőépítészeti változások is történnek. A gépészeti beavatkozások során korszerűsödnek
a vizesblokkok, a hűtés-fűtés, víz és szennyvízrendszerek, valamint a kiszolgálóterek
világítástechnikája. Az akadálymentesítés során lift elhelyezésére kerül sor, de tapintható
kiállítások is lesznek. A tűzrendészeti feladatok megoldása ugyancsak megvalósul.

