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A Csabai Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft. ezév júniusában kötötte meg a 

támogatási szerződést a DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel a 

DAOP-2.1.1/J-12-2012-0083 azonosítószámú, Békéscsaba, a gasztronómiai fesztiválok fővárosa 

című projektre vonatkozóan. 

A projekt összköltsége 341.467.895 Ft, amelyből a támogatás összege 239.027.526 Ft, a 

támogatási intenzitás 70 %. A projekt időtartama 15 hónap, a tervezett ütemezés szerint 2014. 

szeptemberében fog lezárulni. 

A projekt keretében vállalt indikátorok szerint a fenntartási időszakban a látogatószám 700 fő lesz, 

3 fő munkahelyteremtés valósul meg, az árbevétel pedig 8.000.000 Ft lesz. 

A projekt keretében beszerzésre kerül egy 4 000 m2-es rendezvénysátor, 6 db 15 x 3,4 m-es, 

egységes kialakítású pavilon. A projekt részét képezi még üzleti marketing tevékenység 

megvalósítása, amely nagymértékben hozzájárulhat a látogatószám további emeléséhez. 

Békéscsaba legismertebb attrakciója a Kolbászfesztivál, mely tartalmi elemeiben és 

látogatószámában Magyarország legfontosabb rendezvényei között tartandó számon. A 

rendezvény, illetve maga a csabai kolbász a város legfontosabb imázs eleme. Fennállása során a 

Kolbászfesztivál olyan méretű és olyan hatású rendezvénnyé nőtte ki magát, mely Békéscsaba 

életében (és turizmusában) meghatározó. A fesztiválon a visszatérő vendégek aránya igen magas – 

a résztvevők átlagosan már 3,8 Kolbászfesztiválon vettek részt. 

A projekt során megvalósuló beruházások természetesen nem csak az évente megrendezésre 

kerülő, nagysikerű Csabai Kolbászfesztivál kiszolgálását tennék lehetővé. A városban már ma is 

hagyománya van további gasztronómiai rendezvényeknek, mint pl. a nyár elején (május/június) 

megrendezésre kerülő Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, a nyár végén tartott 

(augusztus/szeptember) Békéscsabai Lecsófesztivál.  

Ezen kívül a Kedvezményezett feltett szándéka, hogy Békéscsabát, mintegy a gasztronómiai 

fesztiválok fővárosává emelje, biztosítva, hogy az év minden szakában Békéscsabára csalogassa a 

turistákat. 

A Csabai Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft. által megnyert DAOP-

2.1.1/J-12-2012-0083 azonosító számú, Békéscsaba, a gasztronómiai fesztiválok 

fővárosa című projekt megvalósítása elkezdődött.  
 

  


