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Aktuális pályázatok 

Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 

GINOP- 1.3.4 -15 

 

Pályázat célja: 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai KKV-k 

versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal 

rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül. A cél elérését a Kormány a turisztikai 

desztináció menedzsment szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani. 

 

Jelen felhívás a regisztrált helyi, a kiemelt jelentőségű helyi és a térségi TDM 

szervezetek fejlesztését támogatja. 

 

A felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati 

elemek szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól 

meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal 

kialakításával. 

További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen 

meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és 

magánszféra) szereplők között. Ennek érdekében az életképes és fenntartható helyi 

szervezetek valamint a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában. 

A térségi TDM szervezetek feladata piacképes kínálat kialakítása és belföldi piacra vitele. A 

komplex szolgáltatáscsomagok kialakítását segítheti a térségi szervezetek működési 

területének bővítése, amiben a helyi együttműködésekben még részt nem vevő turisztikai 

szereplők közreműködésével újonnan megalakuló és regisztrált helyi TDM szervezetek is 

partnerek lehetnek. 

Fontos szempont, hogy a projektek eredményeként a látogatószám és a költés növekedjen, 

a vendégforgalom szezonális ingadozása csökkenjen, további vállalkozások kerüljenek 

bevonásra a TDM szervezetbe, valamint új vállalkozási lehetőségek nyíljanak a TDM 

szervezet projektjének hatására. 

 

Ki pályázhat? 

Jelen felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának 

nyilvántartásában szereplő TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: 
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 Non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt 

felelősségű társaság 572) 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában 

nincs lehetőség. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió 

forint, maximum 85 millió forint. 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a támogatási kérelmet 

benyújtó szervezet típusától függően eltérő  

 helyi TDM szervezetek esetén minimum 10, maximum 20 millió Ft, 

 kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén 

minimum 30, maximum 65 millió Ft, 

 a támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált helyi TDM 

szervezettel megalakuló vagy bővülő térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, 

maximum 85 millió Ft 

A támogatás maximális mértéke a támogatási kérelmet benyújtó szervezet típusától 

függően eltérő:  

 helyi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 75%-a, 

 kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén 

az összes elszámolható költség 85%-a 

 

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. 

Előleg igénylésére a Támogatási Szerződés megkötése után van lehetőség.  

 

Pályázható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Helyi TDM szervezet fejlesztése 

 Helyi TDM szervezetnek minősül a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt 

naptári évi KSH adat alapján legalább 30 ezer vendégéjszakát elérő TDM 

szervezet.  

 Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetnek minősül az a gyógyhelyen, megyei 

jogú városokban működő szervezet, amely a támogatási kérelem beadását 



 

 

 

Info-Partner Szociális Szövetkezet • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 12.  

www.info-partner.hu • info@info-partner.hu • (+36) 30/450-4098 

megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 200 ezer vendégéjszakát 

ért el, valamint bármely, legalább 500 ezer vendégéjszakával rendelkező TDM 

szervezet.  

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül mindegyik 

feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani legalább 1-1 tevékenységet (a 

feladatcsoportok félkövér betűtípussal vannak szedve) 

 

 Termékfejlesztés – kötelező tevékenység 

 Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység 

 Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható 

összköltség 50%-a) 

 Monitoring – kötelező tevékenység 

 

Térségi TDM szervezet fejlesztése 

 Térségi TDM szervezetnek minősül a 200 ezer vendégéjszakát meghaladó, 

legalább két, földrajzilag egységnek tekinthető helyi szervezetből álló térségi TDM 

szervezet. Előnyben részesül az a térségi TDM szervezet, amelynek 

megalakításában vagy bővítésében a támogatási kérelem beadását megelőző 

egy éven belül regisztrált, a többi taggal földrajzilag egységnek tekinthető helyi 

TDM szervezet is részt vesz.  

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül legalább három 

feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani tevékenységet (a feladatcsoportok 

kiemelt betűtípussal vannak szedve) 

 

 Termékfejlesztés – kötelező tevékenység 

 Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható 

összköltség 50%-a) 

 Szemléletformálás, oktatás és képzés - kötelező tevékenység 

 Monitoring – kötelező tevékenység 

 

Beadási határidő:  

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 04-től 2018. január 04-ig lehetséges. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot! 

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 


