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Helyi és térségi turizmusfejlesztés 

(TOP_Plusz-1.1.3-21) 
 

Kivonat 
 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 490 millió Ft 

 

A pályázat célja:  

 

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. 

  

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi 

jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben 

tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi 

foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. 

 

Pályázók köre:  

 Helyi önkormányzatok (GFO 321) 

 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

 Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);  

 Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi 

tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);  

 Egyházi jogi személyek (GFO 55);  

 f) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű alábbi GFO 

kóddal rendelkező civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, 

GFO 563, 565, 569).  

 

 

Támogatható tevékenység: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése 

 

1. A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése 

2. Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése 
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3. Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők 

fejlesztése 

 

 Ökoturisztikai fejlesztések 

 

1. Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, 

natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb 

természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései  

2. Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának 

fejlesztése  

 

 Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések 

 

1. Kerékpáros turizmus fejlesztése 

2. Természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 

3. Vízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának 

bővítése érdekében  

4. Horgászturizmus fejlesztése 

 

 Az önállóan támogatható tevékenységek elemeire épülő turisztikai termékcsomagok 

létrehozása  

 Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói 

hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

 A turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés.  

 A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika 

kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése.  

 Tematikus játszótér, pihenőpark kialakítása, fejlesztése a fejlesztett turisztikai attrakció 

kiegészítő elemeként.  

 Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése. Az attrakció közvetlen környezetének 

fejlesztése közterületen is megvalósulhat.  

 A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások, 

illetve megújuló energiaforrások hasznosítása.  

 A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve 

épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.  

 Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapvető infrastruktúrájának 

kialakítása. 

 Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor 

beszerzése.  

 Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása (kivéve kerékpárkölcsönző kialakítása). 

 Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése.  
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 Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz 

kapcsolódóan, pl.:  

- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,  

- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása, 

- Gyermekgondozási helyiség biztosítása,  

- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása, 

- Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása.  

 Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó 

sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.  

 ITS vagy Településfejlesztési Terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.  

 

 

A támogatás összege: 

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  

 

A támogatás mértéke: 100% intenzitású.  

 

Előleg igényelhető, mely akár a megítélt támogatás 100%-a is lehet. 

 

 
 Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség? 

 Pályázna, de további információkra van szüksége? 
 Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni? 

 Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe? 
 

Akkor keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 
 

 Megvizsgáljuk a vállalkozását 
 Átbeszéljük a pályázati feltételeket 

 Díjmentes pályázati előminősítést végzünk 
 Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz 

 Elkészítjük nyerő pályázatát! 
 

Euten Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 
 

Információ, ügyfélregisztráció: 
Frik János 

Mobil: +36 20 399 3703 
E-mail: frikjanos.euten@gmail.com 


