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FELHÍVÁS
Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása
A Felhívás kódszáma: GINOP -1.3.4-17

A Felhívás indokoltsága és célja
A turisztikai fejlesztések állami feladatairól szóló törvény kimondja, hogy a turizmusfejlesztés alapja a
turisztikai térség (továbbiakban: desztináció). A cél olyan turisztikai fogadóterületek lehatárolása,
melyek jelenleg is jelentős turisztikai teljesítménnyel rendelkeznek, vagy beruházásokkal turisztikai
potenciáljuk növelhető, oly mértékben, hogy azok alkalmasak hazai és nemzetközi vendégforgalom
generálására, magasabb fajlagos költéssel rendelkező vendégek megszólítására, az utazóközönség
tartózkodási idejének növelésére.
A felhívás célja az Operatív Programmal összhangban, hogy a desztinációk területén turisztikai
szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a meghatározott célok érdekében tartós partnerség
alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra), szereplők között. Továbbá cél a turisztikai
fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási
csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott
célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal meghatározásával, a
desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztinációk imázsának fejlesztésével. Ennek
érdekében a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában.

A rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 11-15 db.
A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 50 millió Ft, maximum
1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Azon projekt igényelhet 400 m Ft-nál nagyobb támogatást, mely esetében a kereskedelmi
szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma elérte a 2 milliót a 2016. évi adatok alapján. a
támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban
meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a felhívásban megjelölt kiemelt turisztikai fejlesztési
térségek turisztikai célú fejlesztéséhez;
 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek





Termékfejlesztés
Marketing tevékenység
Szemléletformálás / tréningek, tájékoztatás (max. az elszámolható költségek 20%-a, de nem
több mint 30 m Ft)
Stratégiai feladatok, egyéb szakmai tevékenységek (max. az elszámolható költségek 15%-a,
de nem több mint 30 m Ft)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek



















Túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, többnyelvű, térségi szinten egymásra épülő
információs „branding” típusú kitáblázása, felújítása a hatályos szabványi előírások alapján
(gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking, vízi stb.) (csak a meglévő turista- és gyalogutak
karbantartásával és a helyi szervezetekkel együtt). Kizárólag akkor támogatható, ha a
desztináció fő terméke az aktív turizmus. Az útvonal nem lehet a GINOP 7 prioritási tengelyből
támogatott gerinchálózat, valamint a TOP prioritási tengelyből támogatott útvonal része, illetve
a végrehajtója nem önkormányzat.
A kiemelt turisztikai fejlesztési térség turisztikai csomagjai kialakításához szükséges, a turisták
fogadási feltételeit javító, komfortérzetét növelő kiegészítő fejlesztések (látogatói
infrastruktúra). A látogatói infrastruktúra fejlesztés részei lehetnek pl. térségi infópontok
kialakítása
A desztináció kínálatát megjelenítő és az arculatnak megfelelő ajándéktárgyak terveztetése,
készítése, merchandising tevékenység megalapozása
Olyan kisléptékű fejlesztések, mely illeszkedik a desztináció fejlesztési stratégiájához, egy
adott turisztikai termék értékesíthetőségének javítását célozza, vagy szükséges ahhoz, hogy a
desztináció versenyképesebb legyen (max. a teljes költségvetés 2%, de legfeljebb 10 m Ft.)
Rendezvényszervezés – kizárólag az összehangolt rendezvénynaptár megvalósításával
együtt, a desztináció szezonalitásának csökkentése érdekében
Desztinációt lefedő összehangolt rendezvénynaptár elkészítése, online platformon történő
megjelenítése, támogató szoftver fejlesztése, amennyiben indokolt print formában történő
elkészítése
E-marketing tartalomfejlesztés, video tartalom fejlesztés, kisfilmek készítése (max. az
elszámolható költségek 20%-a, de nem több mint 50 m Ft), szolgáltatásként vehető igénybe
Az arculathoz, kialakított márkához illeszkedő fotótár elkészítése, kialakítása
Környezettudatos és esélyegyenlőségi szemléletformálás, valamint az akadálymentes
turizmus iránti érzékenyítés a desztinációban a turisztikai szolgáltatók és a turisták részére
(rendezvények, tréningek, motormentes vagy tömegközlekedési eszközök használatát
előtérbe helyező tájékoztató projektelemek stb.);
A desztináció értékelése érdekében elemzési tevékenységek (szolgáltatói felmérések,
elégedettségvizsgálat)
Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program elkészítése
A desztináció turisztikai menedzsmentjére vonatkozóan szervezetfejlesztési és
humanerőforrás terv elkészítése
Pozícionálási és versenyképességi stratégia elkészítése
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Jegyszoftver és értékesítő rendszer fejlesztése.

Nem támogatható tevékenységek






Épületek létrehozása, felújítása;
Jármű bérlése, vásárlása;
Szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzése (pl. ajándéktárgyak);
Kulturális intézmények pl. színház éves programja, ill. abban szereplő rendezvények,
versenysport rendezvények;
Külföldi marketing kampány a nem kijelölt országokban

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap!

A projekt területi korlátozása
Kizárólag a felhívás 4.1 pontjában felsorolt szervezetek által kezelt, kiemelt turisztikai fejlesztési
térségek területén valósítható meg fejlesztés. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió
területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. év július hó 25. naptól 2018.
november hó 15. napig van lehetőség.

Letölthető rövid leírás!
A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-134-17-turisztikai-fejlesztsi-trsgek-pozicionlsa
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