PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.2.1-15
Terület: HEVES MEGYE
A támogatás célja:
A Felhívás célja a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakozása révén a térségi és
helyi gazdaságfejlesztés.
Támogatást igénylők köre:


Helyi önkormányzatok;



Helyi önkormányzatok társulásai;



Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok,
amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek;



Egyházi jogi személyek;



Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil
szervezetek;

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:
A) A térségbenjelentős kulturális és örökségi helyszínek tursiztikai fejlesztése
Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható
turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illesztendő látogatóbarát- és élményelemekkel bővíteni.


A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése;



Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése;
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Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak –kialakítása, meglévők
fejlesztése;

B) Ökoturisztikai fejlesztések
A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire
alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és
bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.


Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (pl: Natura 2000 területek,
natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb
természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései;



Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának
fejlesztése;

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
 Kerékpáros turizmus fejlesztése;
 Természetes fürdőhelyek (78/2008. Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett
víz és hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése;
 Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának
bővítése érdekében;
 Horgászturizmus fejlesztése;
D) Az

önállóan

támogatható

tevékenységek

elemeire

épülő

turisztikai

termékcsomagok létrehozása
E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális
és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
 A turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés,
 A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika
kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése;
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 Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark
kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként;
 Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése;
 A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások,
illetve megújuló energiaforrások hasznosítása;
 A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű retusálása, illetve
épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek retusálása;
 Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása;
 Rendezvényhelyszín

infrastrukturális

fejlesztéséhez

kapcsolódóan

rendezvénysátor

beszerzése;
 Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés;
 Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása;
 Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz
kapcsolódóan;
 Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó
sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása;
Pályázati kondíciók:


Rendelkezésre álló forrás: 2 500 millió Ft;



Támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1 450 millió Ft;



Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a;



Előleg igénylés: a megítélt támogatás 25-50 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft;



Benyújtás: 2016. február 25 – 2016. április 27., között, online, kitöltő programon
keresztül;
Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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