Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292
Projekt címe: Szabadtéri közösségi terek kialakítása és
fejlesztése Sopron város területén a különböző
korosztályi igények alapján
Kedvezményezett neve: Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Konzorciumi partner neve: Soproni Városfejlesztési kft.
Megítélt támogatás összege: 24 258 901 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt befejezésének dátuma: 2019.12.31.
Szabadtéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a
különböző korosztályi igények alapján
A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Városfejlesztési Kft. konzorcium
projektje.
A projekt célja:
A projekt célja a város különböző részein a szabadtéri közösségi terek megújítása, mindenki
számára elérhetővé és használhatóvá tétele, illetve a fennálló lefedettségi hiányok
megszüntetése. A fejlesztésekkel minőségi javulás érhető el a helyben lakók szabadidős
lehetőségeiben, ezáltal hozzájárulva az életminőségük javulásához. A kialakított, illetve
megújult közösségi terek nem csupán a szabadidő eltöltését, hanem a helyben lakók számára
találkozási helyet biztosítva, a helyi közösségek összetartásának megerősödését is szolgálják.
A projekt új, hiánypótló közösségi tereket hozott létre, illetve fejlesztett Sopron különböző
részein.

Szakmai tartalom:
A projekt öt, a város különböző részein megvalósuló fejlesztést tartalmazott, melyek
mindegyike a lakossági igényekre reagálva egy meglévő hiányt kívánt pótolni az adott
területen.
•

A Kőműves-közi parkban kialakított játszótér iránt a vele szemben elhelyezkedő, 2013ban átadott, 44 férőhelyes Csodaország Bölcsőde miatt jelentős igény mutatkozott.
Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező 8 db játszóeszköz elhelyezésére került sor:
kombinált egyensúlyozó pálya, mászóvár, háromtornyos vár, mókuskerék, kombinált
hinta, homokozó hajó, mérleghinta, láncos híd, valamint az eszközök köré ütéscsillapító
terek kerülnek kialakításra. Továbbá szemetesek és padok is elhelyezésre kerültek, illetve
a játszótér biztonságát kerítés védi, parkosítással tettük szebbé a környezetet.

•

A Lőver körúti KRESZ-park fejlesztésével (padok és hulladékgyűjtő edények kihelyezése
a játszótéri részre) lehetővé vált a park komfortosabbá tétel, az ütéscsillapító felület
részleges cseréje biztonságosabbá tette a játszószerek használatát a kisebbek számára.

•

Az elmúlt 10 évben lakófunkciójában is jelentősen
megerősödött Aranyhegyen nem volt sportpálya, a
kialakított kültéri kondipark ezt a hiányt kívánta
enyhíteni, egyben közösségi teret és találkahelyet
kínál a kamaszok és fiatal felnőttek számára.

•

Az Építők útja - Tó utca között található, felújított-bővített játszótér a Jereván lakótelepen
található. A játszótér bővítésére igény mutatkozott, ezért megfelelőségi tanúsítvánnyal
rendelkező 4 db játszóeszköz elhelyezése valósult meg: homokozó, mókuskerék, rugós
kerék és láncos híd, az eszközök köré pedig ütéscsillapító terek kerültek kialakításra.

•

A Bécsi-dombon található, elhanyagolt állapotú park felújításával, új padok kihelyezésével
a mellette elhelyezkedő bobpályával és játszótérrel kiegészülve egy valódi közösségi
térként működő szabadidős-rekreációs terület jött létre.

A projekt keretében Sopron különböző részein található közösségi terek, zöldterületek
kialakítása, megújítása valósult meg, melyek fennálló hiányt szüntettek meg, a helyi lakosság
igényeit elégítik ki, közvetlenül vagy közvetetten a teljes soproni lakosság életminőségét
javítják.
A projekt megvalósítása lezárult, a kivitelezési munkálatok 2019.10.24-én befejeződtek, a
műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Kőműves köz

Kresz park

Bécsi domb

Tó utca

Verő J. utca – Aranyhegy

