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A projekt célja, a pályázati felhívással összhangban, egy tematikus út, a Hegyháti Zöld Út kialakítása.
Ennek keretében összefogásra kerülnek a térség egy részének különböző, de turizmusszervezési
szempontból egymáshoz jól kapcsolható kulturális, épített és természeti örökségi elemei.
A fejlesztés során felújításra és mindennapos használatba kerül Vasvár egyik fontos épülete az
Ezredesház. A Tretter-házzal vagy más néven Békeházzal egy udvarban található épület történelmileg
fontos helyszín. A hely, egyrészt művészeti alkotóműhelyként, másrészt turisztikai
fogadócentrumként szolgál majd, elsősorban gyalogos és kerékpáros turisták számára. Az épületben
egy kávézó is kialakításra kerül, amelyben térségi ajándéktárgyak árusítására is történik.
Csehimindszenten a Mindszenty Emlékház fejlesztésének következő üteme valósulna meg, szintén
egy turisztikai fogadócentrum formájában. Az emlékház látogatottsága növekvő mértékű, elsősorban
a vallási turizmus területén válik egyre népszerűbb és keresettebb célponttá. Az újonnan kialakított
helyszínen hangversenyeket és egyéb kulturális rendezvényeket is terveznek rendezni.
A Hegypásztor Kör oszkói hegyi bázisán egy turisztikai fogadóbázis kerül kialakításra, és felújítások
történnek (Öreg Pince, Pásztor szállás előtti terasz stb.). Az épület rosszabb idő esetén is lehetőséget
nyújt a rendezvények megtartására és a vendégek megpihenésére. A turisták megfelelőbb fogadása
érdekében kerül kialakításra az új infrastruktúra.
A fejlesztések többsége hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, hiszen a már meglévő, részben
szabadtéri infrastruktúrák mellett olyan helyek kerülnek kialakításra, melyek rosszabb időjárási
viszonyok között is jól használhatók.
A tervezett Hegyháti Zöld Út útvonalkijelölése is megtörténik a három fő látnivaló és pihenőközpont
mellett a térség és a hegyháti natúrpark több látnivalója is része lesz az útvonalnak, ezek összefűzése,
egységes turisztikai kínálatként való megjelenítése, marketingje történik meg a projekt keretében.
Ehhez kapcsolódóan térképek, térségi ajándéktárgyak is készülni fognak.
A projekt egyik fő célja a térségi látogatószám növelése, aminek révén megnövekszik a jelenlegi
turisztikai szolgáltatók forgalma, illetve újak megjelenését, ezáltal a gazdaság fejlődését
eredményezheti.

