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TOP-1.2.1-16
Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai
fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált
fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik
lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás
növelése érdekében.
a) Helyi önkormányzatok (GFO 321);
b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
c) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi
tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
e) Egyházi jogi személyek (GFO 55);
f) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek
a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti
megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe.
20 409 millió Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási
kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus
mellékletében található.
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás terület-specifikus
mellékletében kerül szabályozásra.
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi
egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra
b) A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén az összes elszámolható költség
100%-a.
Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100
%-a.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén
a) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség
és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az
infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget
szerezni.
VAGY
b) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban
keletkező működési veszteséget, a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az
ésszerű nyereségre is.
A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott
előrejelzések alapján kell meghatározni.
VAGY
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Támogatható
tevékenységek

c) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén a
támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható
azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
c) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege
nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, a támogatási kérelem benyújtásakor a
támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre állásáról.
36 hónap
A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében a projekt
megvalósítása során legalább 6 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 8 mérföldkő
tervezhető.
A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében a projekt
megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 5 mérföldkő
tervezhető.
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletében található.
Önállóan támogatható tevékenységek
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők
fejlesztése
B) Ökoturisztikai fejlesztések
a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok,
vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek)
ökoturisztikai fejlesztései
b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
a) Kerékpáros turizmus fejlesztése
b) Természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
c) Vízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának
bővítése érdekében
d) Horgászturizmus fejlesztése
D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok
létrehozása
Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása,
amelyek biztosítják:
- TOP-ban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását;
- rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását (csökkentik a források
elaprózódásának kockázatát);
- a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését;
- turisztikai vonzerők hálózatosodását;
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- hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá
rendezve egymást erősítsék;
- tematikus térségek (desztinációk) létrehozásának megalapozását, ezáltal önálló turisztikai arculat
kialakítását térségi, megyei szinten.
E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és
szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti
marketingtevékenység, promóció.
b) Akadálymentesítés – jelen felhívás 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek
alapján
c) Szórt azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján
d) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az
energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján
e) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF. c. dokumentum 10. fejezete alapján
f) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a
beruházás környezetében - amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése
valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A tevékenységet a
támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni. Amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4.
fejezetében elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésre
vonatkozó feltételek alapján.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) A felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül
kapcsolódó eszközbeszerzés.
b) A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika
kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése.
c) Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark
kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként.
d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek,
kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok, az attrakciók
megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok
átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések).
e) A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások,
illetve megújuló energiaforrások hasznosítása.
f) A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve
épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.
g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása Ezen fejlesztések csak
abban az esetben támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz
kapcsolódóan valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók
fogyasztását szolgálják ki. (Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol
főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)
h) Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor beszerzése.
i) Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés.
j) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása (kivéve kerékpárkölcsönző kialakítása).
k) Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az adott géphez
az eszköz-adapterek opcionálisan választhatók, úgy téli- és nyári adapterekkel együtt), vagy
meglévő gépekhez a kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához szükséges adapterek beszerzése.
l) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz
kapcsolódóan
m) Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos
igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása
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Elszámolható
költségek

Pályázati
dokumentáció

I.
Projektelőkészítés költségei
- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
- Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is).
- Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
- Ingatlan vásárlás;
- Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség
- Terület-előkészítés költségei (projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület-beruházásra alkalmassá
tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei;);
- Építés költségei (átalakítás, bővítés, korszerűsítés, felújítás esetén beleértve az azbesztmentesítés
költségeit is)
- Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű
hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, felújítást, bővítést.
- Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben az
akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására. Az
akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell
alátámasztani.
- Eszközbeszerzések költségei
III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
- Műszaki ellenőri szolgáltatás;
- Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
- Képzéshez kapcsolódó költségek;
- Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
- Marketing költségek
- A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak
- Egyéb szolgáltatási költség
- A felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költsége
IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
V. Projekt menedzsment költségek
- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
- Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
- Egyéb projektmenedzsment költség
VI. Általános (rezsi) költség
Általános vállalat-irányítási költség
Egyéb általános (rezsi) költség
VII. Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó
VIII. Tartalék
Részletes információk a pályázatról
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