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Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése  

DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J-12,  

DDOP-2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP-2.1.1/B-12 

 

Pályázat célja: 

Cél a hazai turizmus szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból származó 

jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. Jelen pályázati konstrukció versenyképes 

turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítását és fejlesztését támogatja.  

Ki pályázhat? 

Gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 

költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, egyesületek, 

alapítványok, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet, egyházak, szervezeti egységeik, 

illetve intézményeik.  

A pályázat benyújtása konzorciumi formában is lehetséges. 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

A pályázat keretében igényelhető minimális támogatás összege 51 millió forint. A 

maximálisan igényelhető támogatás összege régiónként, tevékenységenként változó. 

A támogatás mértéke régió, pályázó és tevékenység szerint változó:  

 közszféra pályázó esetén 100 %-os támogatási mértékkel  támogatható közcélú 

tevékenységek mellett de minimis támogatás erejéig igényelhető 100%-os 

támogatási mértékkel vállalkozási tevékenységre is támogatás 

 regionális beruházás esetén egyéni-, mikro- és kisvállalkozásoknak 50-70%-os,  

középvállalkozásoknak 40-60%-os , nem KKV esetén 30-50%-os  támogatási mérték 

Pályázható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek támogathatók: 
 

 Történelmi és  kulturális örökség turisztikai hasznosítása 

 Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése 

 Parti sétányok kialakítása, fejlesztése 

 Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése (csak 

kerékpáros turisztikai szolgáltatásfejlesztéssel együtt) 
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 Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése 

 Meglévő, az Országos Egészségturizmus stratégia alapján nemzetközi, illetve 

országos/regionális jelentőségű gyógy- és termálfürd ők, illetve egyéb 

gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és 

szolgáltatásfejlesztése 

 Meglévő állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése 

 Új állatkertek turisztikai célú fejlesztése a Közép-Dunántúli Régió BKÜ-re eső 

területén 

 Természetes fürd őhelyek turisztikai célú fejlesztése 

 Személyhajó kiköt ők, vitorláskiköt ők, csónakkiköt ők és kapcsolódó szolgáltató 

létesítmények és szolgáltatások turisztikai célú fejlesztése és kiépítése 

 Vallási turizmus fejlesztése (beleértve az egyház tulajdonában és/vagy kezelésében 

levő épített kulturális örökség hasznosítása, fejlesztése), beleértve zarándokutak és 

vallási turizmus célú szálláshelyek fejlesztése 

 Bármilyen turisztikai célú vállalkozási tevékenység  (akár a fenti témákban, akár 

más témában), amely megfeleltethető a pályázat céljainak  

Egy projekt legfeljebb három tématerületről tartalmazhat támogatható tevékenységet. 

A pályázat a támogatható tevékenységeket a lehetséges pályázók szerint határozza meg.  

Elszámolható költségek: 

 Előkészítési költségek 

1. Projekt-előkészítés költségei (maximum 8%-ig, Megvalósíthatósági Tanulmány 

maximum 5 millió forint; 1 mrd Ft elszámolható összes költség felett 7 millió Ft) 

2. Terület- és ingatlanvásárlás költsége (kizárólag történelmi és kulturális örökség 

turisztikai hasznosítása, valamint kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése esetén 

elszámolható, maximum 10%-ig) 

3. Tervellenőr költsége, amennyiben alkalmazása jogszabály alapján kötelező 

 Megvalósítási költségek 

1. Projektmenedzsment költségek (maximum 2%-ig) 

2. Szolgáltatások igénybevételének költsége (például jogi, nyilvánosság a projekt 

beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások beleértve a 

megvalósítás során igénybe vett turisztikai szakértői szolgáltatásokat, képzés stb.)  

3. Építési (új építés, továbbá meglevő esetében, átalakítási, bővítési, beleértve a 

műemlékek épített tartozékainak költségét) költségek 

4. Eszközbeszerzések költségei 
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5. Immateriális javak beszerzése 

 Egyéb elszámolható költségek 

1. ÁFA, valamint más adók, és közterhek (amennyiben azok jogszabály alapján a 

pályázók esetén nem levonhatóak), hatósági díjak 

2. Tartalék (kizárólag építés költségekre, amennyiben a Kormányhivatalok Kulturális 

Örökségvédelmi Irodája az elsőfokú építési hatóság) 

Legfontosabb feltételek: 

 A pályázat a Közép-magyarországi régión kívül valamennyi régióban benyújtható, a 

Dél-dunántúli régióban csak a magterületi listán szereplő településeken valósítható 

meg fejlesztés 

 A pályázat turisztikai vonzerőt jelentő attrakció és hozzá kapcsolódó piacképes 

szolgáltatások kialakítását eredményezi  

 A pályázat legfeljebb 3 a támogatható tevékenységekben szereplő tématerületet 

tartalmaz 

 Alapítványok, egyesületek, egyéni vállalkozók és egyéb, jogi személyiségű non-profit 

szervezetek csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben kettős 

könyvvitelt vezetnek 

 Szálláshelyek fejlesztésére nincs lehetőség (kivéve vallási turizmus célú 

szálláshelyek) 

 Rendezvények szervezése nem támogatható 

 Falusi turizmus és agroturisztikai fejlesztések nem támogathatók 

 A pályázó legalább két fő teljes munkaidős foglalkoztatásának megfelelő új 

munkahelyet hoz létre 

 Pályázó vállalja, hogy teljes jogú tagjává a helyi TDM szervezetnek 

 A pályázó együttműködést alakít ki a helyi turisztikai szolgáltatókkal, szervezetekkel 

 A pályázatban reálisan alátámasztásra kerül a kialakított szolgáltatások iránti kereslet 

Beadási határid ő: 

A pályázatok benyújtása 2012. július 1-től 2012. augusztus 31-ig lehetséges. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat, 

hívja a 06-30/450-4098-as számot! 

 


