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Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése
GINOP - 7.1.9 – 17
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 2.
naptól 2018. november hó 15. napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A cél a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a
hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a
párhuzamos fejlesztési elképzelések. A frekventált térségek esetén eddig nem valósult meg
az integrált, koncentrált, állami szervezeti felelősség mellett történő turisztikai fejlesztés,
elmaradt a fejlesztések összehangolása, azok szinergikus hatásainak kiaknázása, nem történt
meg a turisztikailag frekventált térségek meghatározása, területének pontos lehatárolása sem.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 14-20 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 000 000 Ft
maximum 5 000 000 000 Ft. Amennyiben a projekt egy településen valósul meg, akkor a
támogatás összege maximum 1 500 000 000 Ft, illetve világörökségi és világörökségi
várományos helyszínen maximum 3 000 000 000 Ft. Gyógyhely fejlesztés, illetve egyházi
kulturális örökség turisztikai fejlesztése esetén a támogatás maximuma 1 000 000 000 Ft.
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b) A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:
Támogatási kategória
Regionális beruházási
támogatás

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Csekély összegű (de minimis) támogatás
Sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős
létesítményhez nyújtott támogatás
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási
támogatás

Maximális támogatási
intenzitás1
25%
35%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%

Regionális beruházási támogatás:
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint
alakul:
a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott
mérték száz százaléka,
b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott
területen fent meghatározott mérték ötven százaléka.
Annak kiszámításakor, hogy egy beruházás elszámolható költsége meghaladja-e a
jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget (nagyberuházás), a beruházás
elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű
ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
A nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell
tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint
az igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy
beruházók által a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos
időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett,
állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat.
Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a
beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a
kedvezményezett vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő
beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt
állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (összeszámítási szabály).
Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami
támogatás jelenértéken kisebb, mint az annak alkalmazásával meghatározott összeg, akkor

1

Amennyiben az intenzitás támogatást igénylőnként változhat, a táblázat megbontható.
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ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben a
támogatás az összeszámítási szabály alkalmazásával meghatározott összegig nyújtható.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a lehet, az alábbiak
figyelembevételével:
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.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
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.
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó működési 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.
Sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás:
Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható
költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési
veszteséget. A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján
kell megállapítani.
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a
támogatás összege a fenti pontokban meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is
meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható
költségek 80%-át.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás:
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési
eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
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Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában
van lehetőség.
Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az
alábbi szervezetek:
a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
b) Részvénytársaság GFO (114 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
c) Központi költségvetési szerv (GFO 312)
d) Helyi önkormányzat (GFO 321)
e) Bevett egyház (GFO 551)
f) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
g) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
h) Egyházi szervezet (GFO 559)
i) Országos sportági Szakszövetség (GFO 515)
j) Egyéb sportszövetség (GFO 516)
k) Egyéb szövetségek (GFO 517)
l) Sportegyesület (GFO 521)
m) Egyéb egyesület (GFO 529);
n) Egyéb alapítvány (GFO 569)
o) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
p) Nonprofit részvénytársaság (573)
q) Állami vállalat (GFO)711.
Konzorciumi partnerként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonása minden esetben
kötelező.
A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint tizenkettő
tag.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek (főtevékenységek):
A Kormány egyedi határozatával döntött a kiemelt turisztikai fejlesztési térségnek minősített
területeken a természeti és kulturális értékek bemutatását, megismertetését, látogathatóvá
tételét célzó, azok teherbíró-képességét meg nem haladó, a turisztikai élmény alapjául
szolgáló, innovatív attrakciófejlesztések és szolgáltatás fejlesztések támogatásáról. Ennek
keretében:
1. Kastélyok, várak, örökségvédelmi helyszínek fejlesztése, bemutatása (kizárólag állami
tulajdonú, a nemzeti vagyontörvényben szereplő ingatlanok),
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2. Turisztikai kerékpárutak fejlesztése, (több megyét érintő hálózati fejlesztések, elsősorban
Eurovelo, illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakaszok),
3. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (több megyét érintő hálózatok fejlesztése),
4. Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (kizárólag ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi
Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek),
5. Egyházi kulturális örökség turisztikai célú fejlesztése (kizárólag több megyés hálózatban),
6. Nemzeti parkok turisztikai fejlesztése, bemutatása,
7. Világörökségi, illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése,
(magterület és védőzóna is, a kiemelkedő egyetemes értéknek megfelelően),
8. Kulturális, gasztronómiai vonzerőkön alapuló térségi hálózatok kialakítása, meglévők
fejlesztése megyéken átívelően (kizárólag több megyés hálózatban).
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
9. Térségi termék-összekapcsolással összefüggő projekt esetén kötelezően megvalósítandó
csomagajánlatok kidolgozása és bevezetése.
10. A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek.
11. Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység.
12. Marketing tevékenység.
13. A hálózatba kapcsolt, jelen fejlesztés keretében összekötött helyszínek/szolgáltatók
kínálatát megjelenítő egységes arculat kialakítása és az arculatnak megfelelő ajándéktárgyak,
terveztetése, merchandising tevékenység megalapozása.
14. Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos
igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.
15. Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása (Gyógyhelyek komplex turisztikai
fejlesztése esetén a Megvalósíthatósági Tanulmányban megfogalmazott pozícionálás alapján
és értelmében) szükséges pl.:
- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,
- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),
- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,
- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó,
fürdető helyiség),
- Családi gépjármű parkolóhelyek biztosítása
16. Nyilvánosság biztosítása.
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
17. A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (például látogatóközpontok,
bemutatóhelyek, vendégfogadó terek kialakításával), a turisták komfortérzetét javító
fejlesztések.
18. Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet
célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási
formák.
19. Ismeretátadást megvalósító technikai fejlesztések, pedagógiai, oktatói programok
kidolgozása, és kínálatba illesztése.
20. Műemléki épület fejlesztése: kulturális örökségi érték, műemlék felújítása, helyreállítása,
restaurálása.
21. Az épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.
22. Gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér kialakítása.
23. A helyszín hagyományaihoz kapcsolódóan jövőben rendszeresen megrendezésre kerülő
kulturális/művészeti/gasztronómiai rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas
infrastrukturális feltételek fejlesztése.
24. Természeti, természetközeli fejlesztések esetén a közvetlen környezet rendezése (a
természet- és környezetvédelmi előírások betartása kötelező).
25. A hálózatba kapcsolt, jelen fejlesztés keretében összekötött helyszínek/szolgáltatók
kínálatához, és egységes arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges
infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek (pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.)
kialakítása, fejlesztése.(részletesen a 3.4.1.1 pont 8. alpontjában).
26. A projekt keretén belül újonnan létesülő, valamint átépítéssel járó létesítmények
energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások
felhasználása.
27. A projekt keretén belül megvalósuló összekapcsolás érdekében szükséges, az
elérhetőséget, megközelíthetőséget és bemutatást javító fejlesztés (pl. járda, kerékpárút).
28. A kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben a vonzó városkép kialakítása, egyedi
adottságokra alapozott fejlesztése.
29. A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák,
jelzésfestés, pihenőhelyek, közmű infrastruktúra kialakítása, séta- és kiszolgáló utak,
tanösvény, játszótér, gépjárműparkolók, kerékpár tárolók, a helyszín megközelítésének és
parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok
átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális
fejlesztések). A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat,
ebben az esetben nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell
tenni.
30. A térség gasztronómiai adottságaira építő központok létrehozása, azok hálózatba
kapcsolása.
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31. A jelen fejlesztés keretében megújuló vagy létrejövő helyszínek/szolgáltatók kínálati
színvonalának, az élményszerű minőségi szolgáltatás feltételrendszerének kidolgozása és
gyakorlatban történő megvalósítása, az ehhez kapcsolódó oktatási tematika kidolgozása és
megvalósítása.
32. A térségben található attrakciók és együttműködő szolgáltatók, turisztikai szervezetek és
önkormányzatok együttműködését összehangolását, a látogatóforgalom mérését, a kísérők
felkészítését célzó szemléletformáló rendezvények (a projekt teljes költségvetésének
maximum 1%-a).
33. A kiemelt turisztikai fejlesztési térség fenntarthatóságát szolgáló gazdasági tevékenységek
feltételeinek kialakítása (melynek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható
összköltségének 70%-át).
34. A célcsoport igényeinek megfelelő aktív kikapcsolódást célzó szolgáltatások.
35. Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége.
36. Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású
gépjármű beszerzése, mely a teljes elszámolható költség 20%-a, de maximum 250 millió Ft.
37. Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott
közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szekér, de maximum 40
millió Ft.
38. Üzleti marketing.
Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatást igénylőnek – regionális beruházási támogatás esetén – legalább a projekt
elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek
nyilatkozattal - kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi
önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül
képviselő-testületi, társulási tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési
rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a
polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek esetén pedig a támogatást igénylői
nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával a saját forrás biztosításáról-,
míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az
ÁÚF 8. pontjának 5.alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
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Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
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, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati
társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság
kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a
kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási
tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.
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