
1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Dél-Alföldi Operatív Program

Dél-Dunántúli Operatív Program

Észak-Alföldi Operatív Program

Észak-Magyarországi Operatív Program

Közép-Dunántúli Operatív Program

Közép-Magyarországi Operatív Program

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

c.

konstrukciójához

Kódszám:

DAOP-2.1.1/K-11

DDOP-2.1.1/I-11

ÉAOP-2.1.1/H-11

ÉMOP-2.1.1/C-11

KDOP-2.1.1/G-11

KMOP-3.1.1/F-11



2

Tartalomjegyzék

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE .....................................................................4
A1. Alapvető cél..................................................................................................... 4

A2. Részcélok ........................................................................................................ 5

A3. Rendelkezésre álló forrás................................................................................. 5

A4. Támogatható pályázatok várható száma........................................................... 6

B. PÁLYÁZÓK KÖRE...........................................................................................6

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA ................................................................................7
C1. Támogatható tevékenységek köre....................................................................... 7

C2. Nem támogatható tevékenységek ....................................................................... 8

C3. Elszámolható költségek .................................................................................... 10

C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák
szerinti besorolása ................................................................................................. 13

C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére
vonatkozó speciális előírások ................................................................................. 13

C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások............................................ 14

C6.1 Projekt területi korlátozása............................................................................. 14

C6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:.................................. 14

C6.3. Egyéb speciális feltételek............................................................................... 14

C7. Speciális kizáró okok ........................................................................................ 16

C7.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok...................................... 16

C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok ................................................... 16

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ...............................................................................16
D1. Támogatás formája .......................................................................................... 16

D2. Támogatás mértéke.......................................................................................... 17

D3. Támogatás összege .......................................................................................... 17

D4. Az önerő mértéke............................................................................................. 18

D5. Előleg mértéke ................................................................................................. 18

E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK ....................................................................19
E.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai.............. 19

E.2. Támogathatósági kritériumok .......................................................................... 19

E.2.1 Teljességi kritériumok ................................................................................... 20

E.2.2 Tartalmi értékelés.......................................................................................... 21

Tartalmi – szakmai megfelelőségi kritériumok ........................................................ 21

Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok ................................................. 23

E3. Csatolandó mellékletek..................................................................................... 28

E4. Monitoring mutatók .......................................................................................... 29

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...............................................................30
F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje ................................................ 30

F2. Vonatkozó speciális jogszabályok listája............................................................ 32

F3. Fogalomjegyzék................................................................................................ 32

F4. Mellékletek....................................................................................................... 34



3

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális

Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz –

2011-01. számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c.

dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat

elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében

eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános

előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen

dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati

Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

(továbbiakban:  NFÜ)  a  változtatás  jogát  fenntartja,  ezért  kérjük,  hogy  kövessék

figyelemmel a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás

előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak

megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén

a pályázat elutasításra kerülhet.

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt

mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD

lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal

együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált

kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni.

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
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Régióinknak a turizmusban számos kihasználatlan lehetősége rejlik. A gazdag történelem
és kultúra, valamint a természeti adottságok egyaránt megbecsülést és támogatást
érdemelnek. Az idegenforgalom fejlődésével ráadásul jelentősen javulna a régió
versenyképessége is. A szolgáltatások bővítése több turistát vonzana, akik várhatóan
hosszabb ideig is vendégeskednének itt.

Az  Új  Széchenyi  Terv  ezen  pályázatának  célja  a  dél-alföldi,  a  dél-dunántúli,  az  észak-
alföldi, az észak-magyarországi, a közép-dunántúli és a közép-magyarországi
idegenforgalom fellendítése, ezáltal a munkahelyteremtés, és az, hogy a térség vonzó
célállomása legyen a hazai és külföldi turistáknak.

Olyan turisztikai szolgáltatások fejlesztésére lehet pályázni, amelyek új élményelemekkel
gazdagítják a meglévő idegenforgalmi vonzerők kínálatát, és ezáltal elősegítik a hosszabb,
tartalmasabb időtöltést. A fejlesztési célok között turisztikai attrakciók, garantált
programok, eszközkölcsönzés, városnézési program, vendéglátóegységek egyaránt
szerepelhetnek, csakúgy, mint eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés.

AA.. TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS CCÉÉLLJJAA ÉÉSS HHÁÁTTTTEERREE

A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegű,
gyakran elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó projektek megvalósítása sok
esetben nem hoz létre valódi turisztikai terméket, csak annak egy – mégoly lényeges –
elemét.  Ezért az attrakciók létrehozásán túl szükség van olyan kiegészítő elemekre, azaz
szolgáltatásokra is, amelyek lehetővé teszik a turisták számára a további időtöltést és
kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gazdagítják az eltöltött időt, de
amelyek alapvetően nem attrakciók és önmagukban nem szükségszerűen jelentenek
elegendő vonzerőt az odalátogatáshoz.

Ilyen kiegészítő elemek lehetnek például az attrakciók látogatóit kiszolgáló vendéglátó
egységek, korhű látványkonyhák, vagy garantált programok (így kultúra-specifikus
idegenvezetés, helyszíni foglalkoztatással egybekötött hagyományőrző kézműves
tevékenység), eszközkölcsönzés, városnézés, geocaching, helyfüggő mobil tartalmak. A
kiegészítő elemeknek és szolgáltatásoknak, amennyiben meglevő attrakcióhoz
kapcsolódnak, annak kínálatával összhangban kell lenniük, továbbá szükséges
illeszkedniük a desztináció jellegéhez és kínálatához. Minden esetben, de különösen
újszerű és egyedi, illetve a meglevő kínálathoz nem illeszkedő szolgáltatások esetén
elengedhetetlen a megalapozottság, indokoltság, az üzleti fenntarthatóság reális
alátámasztása, bizonyítása, hogy egyenként és összességében is minőségi kínálatot
biztosítsanak a látogatók számára.

A turisztikai szolgáltatások jellegéből is adódóan szükséges, hogy megfelelő
együttműködésekkel rendelkezzenek. Ebben lehet partner kapcsolódó attrakció, szálláshely
vagy más szolgáltatatás, illetve egyéb turizmusban érintett szervezet. Minden projektben
kötelező az együttműködéseket és azok formáját bemutatni.

A kiegészítő szolgáltatások megvalósításán keresztül a turisták által az adott turisztikai
célterületen eltöltött tartózkodási idő és az egy főre eső költés növekedése, valamint új
munkahelyek teremtése az elvárás.

AA11.. AAllaappvveettőő ccééll

A konstrukció célja versenyképes turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása. A
létrehozandó szolgáltatások kapcsolódhatnak attrakcióhoz, de attól függetlenül is
megvalósíthatók. Szálláshely szolgáltatásainak fejlesztése – az alábbi kivétellel – nem
támogatható.
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A  Közép-dunántúli  és  a  Közép-magyarországi  régióban  a  239/2009.  (X.  20.)  Korm.
rendeletnek megfelelő szálláshelyhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztésének
támogatása is cél.

AA22.. RRéésszzccééllookk

A konstrukció célja meglévő turisztikai attrakciók területén vagy azok környezetében
illetve azokhoz kapcsolódóan, valamint turisztikai attrakciókhoz nem kötődő turisztikai célú
szolgáltatások létrehozása, fejlesztése, melyek mind a turisták, mind a helyi lakosság
életminőségének  javításához  hozzájárulnak  (és  a  helyi  lakosság  részére  is  biztosítják  a
hozzáférést), továbbá az alábbi jellemzők közül eggyel vagy többel rendelkeznek:

- szezonon kívül (április  1.  előtt  és  október  31.  után) és/vagy rossz időben is garantáltan
igénybe vehető szolgáltatásokat kínál;

- innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít (pl. internet, mobil
technológiák, foglalási rendszerek);

- növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét

A  Közép-dunántúli  és  a  Közép-magyarországi  régióban  a  239/2009.  (X.  20.)  Korm.
rendeletnek megfelelő szálláshelyhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztésének
támogatása is cél.

A fejlesztések eredményeként létrejövő szolgáltatások minden esetben:

– reális üzleti terven alapulnak;

– a célcsoport igényeinek megfelelően (jelleg, színvonal, stb.) kerülnek kialakításra;

– hozzájárulnak az egy turistára eső költés növekedéséhez;

– közvetlenül munkahelyet teremtenek, éves átlagos statisztikai létszám alapján legalább
egy darab, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahelyet hoznak létre
(akár részmunkaidős foglalkoztatás megvalósításával is) és tartanak fenn legalább a
fenntartási kötelezettség végéig.

AA33.. RReennddeellkkeezzééssrree áállllóó ffoorrrrááss

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013.
évben:

OP millió Ft

Dél-Alföldi Operatív Program 2000

Dél-Dunántúli Operatív Program 1000

Észak-Alföldi Operatív Program 2000

Észak-Magyarországi Operatív Program 2000

Közép-Dunántúli Operatív Program 1400

Közép-Magyarországi Operatív Program 1500

Jelen kiírás támogatási  forrását  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap  és  a  Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
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AA44.. TTáámmooggaatthhaattóó ppáállyyáázzaattookk vváárrhhaattóó sszzáámmaa

A támogatott pályázatok várható száma:

OP db

Dél-Alföldi Operatív Program 45

Dél-Dunántúli Operatív Program 22

Észak-Alföldi Operatív Program 45

Észak-Magyarországi Operatív Program 45

Közép-Dunántúli Operatív Program 32

Közép-Magyarországi Operatív Program 35

BB.. PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK KKÖÖRREE

Jelen  kiírás  keretében  kizárólag  a  800/2008/EK  rendelet  (a  Szerződés  87.  és  88.  cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő
alább felsorolt vállalkozások pályázhatnak:

· Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és
Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, ezen belül:

o Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH 11)
o Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21)
o Egyéni vállalkozás (KSH 23)
o Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57)

Nem nyújthatnak be pályázatot azon gazdasági társaságok, amelyek a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdés alá tartoznak.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább
egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel.

Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A
Pályázati Útmutató B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.

A pályázók személyét érintő általános kizáró okokat a Pályázati Útmutató F1 pontja,
továbbá az igényelt támogatás kategóriája alapján az ágazati korlátozásokat a Pályázati
Útmutató D4 pontja tartalmazza.
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CC.. AA PPÁÁLLYYÁÁZZAATT TTAARRTTAALLMMAA

CC11.. TTáámmooggaatthhaattóó tteevvéékkeennyyssééggeekk kköörree

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet
támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

Jelen kiírás keretében kizárólag induló beruházások támogathatók. (Induló beruházás
fogalmát lásd az F3. Fogalomjegyzék fejezetben.)

CC..11..11 ÖÖnnáállllóóaann ttáámmooggaatthhaattóó tteevvéékkeennyyssééggeekk

Jelen pályázati kiírás keretében azon tevékenységek támogathatók önállóan, melyek
megfeleltethetők a Pályázati Felhívás „A” pontjában szereplő támogatás célja és háttere c.
pontban meghatározottaknak.

Kérjük, a támogatható tevékenységek tekintetében legyen figyelemmel a C.1. és
C.2. pontokban megfogalmazott további előírásokra!

CC..11..22 ÖÖnnáállllóóaann nneemm ttáámmooggaatthhaattóó,, vváállaasszztthhaattóó kkaappccssoollóóddóó tteevvéékkeennyyssééggeekk

A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban szereplő tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:

· A turisztikai szolgáltatás piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység,
promóció támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés,
honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding). A marketing tevékenységet,
amennyiben működik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban,
ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. (Lásd C6.3. Egyéb speciális feltételek b)
pontot)

· A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot
szolgáló környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése (pl.: kiszolgáló utak,
parkok, parkolók, kerékpártárolók).

· Szabadvízi strandok területén vendéglátó egységek fejlesztése, kialakítása.
· Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő

ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra kialakítása.
· Illemhely kialakítása.
· A projekt keretén belül létrehozandó épület, eszköz energia-hatékony működését javító

beruházások, például megújuló energiaforrások felhasználása.
· Élő állat vásárlása
· Képzés abban az esetben amennyiben

· a fejlesztés által érintett szolgáltatást üzemeltető dolgozók részesülnek képzésben,

· a projekt megvalósításának befejezéséig (legkésőbb a záró elszámolási csomag
részeként) a résztvevők által a képzés eredményeként megszerzett vizsga-
bizonyítvány bemutatásra kerül.

· a képzés a projekt eredményeként megvalósuló turisztikai szolgáltatás végzéséhez,
üzemeltetéséhez turisztikai szakmai szempontból szükséges

· a képzést akkreditált képző intézmény nyújtja, vagy a megvalósítandó képzést az
Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza



8

Fenti tevékenységek a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-át tehetik ki.
(Részletesen lásd a C3.3 pontban).

CC..11..33 ÖÖnnáállllóóaann nneemm ttáámmooggaatthhaattóó,, kköötteelleezzőőeenn mmeeggvvaallóóssííttaannddóó
tteevvéékkeennyyssééggeekk

A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontjának megfelelő tevékenységekkel
együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről
és  a  támogatásról  az  ott  meghatározott  módon  és  tartalommal  információt  nyújtani.  A
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv”
tartalmazza.

A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából  vegye
fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.

Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az
előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra
elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

Könyvvizsgálat
Projektszintű könyvvizsgálat  a  Pályázati  Útmutató  C1.2  pontjának  megfelelően  a  Közép-
Magyarországi régióban, 50 millió Ft-nál magasabb támogatási igény esetén.

Akadálymentesítés

A Pályázati Útmutató C1.2 pontjának megfelelően

Azbesztmentesítés

A fejlesztéssel érintett épület(ek) teljes körű azbesztmentesítése (amennyiben releváns)

CC22.. NNeemm ttáámmooggaatthhaattóó tteevvéékkeennyyssééggeekk

Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek
támogatható tevékenységnek.

Nem támogatható tevékenységek különösen:

· Turisztikai attrakciók továbbfejlesztése, amennyiben az nem szolgáltatások
kialakítására irányul, azaz a fejlesztés nincs összhangban jelen Pályázati Felhívás „A”
pontjában megfogalmazottakkal.

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
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· Szálláshely férőhelyeinek kapacitás-bővítése, szolgáltatásainak fejlesztése (Kivéve a
Közép-Dunántúli  és  a  Közép-Magyarországi  régiót,  ahol  a  szolgáltatások  fejlesztése
támogatható)

· Szálláshely létesítése, kialakítása

· Szálláshelyen vendéglátó egységek fejlesztése (kialakítása, továbbfejlesztése)
· Éjszakai, illetve felnőtt tematikájú (kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló)

szórakozóhely.
· Bűnmegelőzési tevékenység támogatása (térfigyelő rendszer kiépítése, az érintett

rendőr-kapitányság hálózatba történő bekapcsolása)
· Rendezvények megrendezése, lebonyolítása

· Főtevékenységként kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is)
tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47).

· Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakítása (meglévő orvosi és egészségügyi
kapacitások bővítése, minőségének javítása, valamint új egészségügyi szolgáltatások
létrehozása) (Kivéve a Közép-Magyarországi régiót, ahol az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése támogatható.)

Nem értendő az egészségügyi turisztikai szolgáltatások közé a fizikai aktivitást
ösztönző, szabadidősport célú turisztikai szolgáltatás kialakítása, feltéve ha az
egyértelműen a szabadidő mozgásgazdag eltöltéséhez kapcsolódó szolgáltatás
nyújtásával jár, és annak közvetlen célja elsősorban turisták számára nyújtandó
rekreáció, körükben az egészséges életmód szemléletének terjesztése, a fizikai és
mentális egészség megőrzése.
Fizikai aktivitást ösztönző, szabadidősport célú turisztikai szolgáltatás meghatározását
lásd az „F3. Fogalomjegyzék” pontban.

Továbbá, nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső településen az ÚMVP
támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen:
· alkalmi falusi, és agroturisztikai szolgáltatások
· A  Közép-dunántúli  és  a  Közép-magyarországi  régió  esetében  a  239/2009.  (X.  20.)

Korm. rendelet szerint falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már
működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése,
szolgáltatásaik fejlesztése

· lovas turisztikai szolgáltatások,
· vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
· erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
· horgász turisztikai szolgáltatások,
· bor-,  pálinka  turizmussal  kapcsolatos  fejlesztések,  amelyek  nem  haladják  meg  a

százezer  (100  000)  Euro  (a  pályázati  kiírás  megjelenésének  napján  érvényes  MNB
Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget

(Tehát nem jelent kizáró feltételt
- az  ÚMVP  támogatási  hatálya  alá  eső településen  megvalósítandó,  de  nem  az  ÚMVP

támogatási hatálya alá eső tevékenység, és

- az ÚMVP támogatási hatálya alá nem eső településen az ÚMVP támogatási hatálya alá
eső tevékenység sem.)

Az ÚMVP támogatási hatálya alá tartozó települések listája megtalálható a 160/2009. (XI.
19.) FVM rendeletben (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről), illetve az
ÚMVP honlapján.
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CC33.. EEllsszzáámmoollhhaattóó kkööllttssééggeekk

Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható
költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban
meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként.

Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános
szabályok a Pályázati Útmutató C2 pontjában kerültek meghatározásra.
Jelen  kiírás  keretében  a  C4  pont  szerint  regionális  beruházási  támogatási  jogcímen
támogatott fejlesztések esetén kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező
költségek elszámolhatók. A regionális beruházási támogatásként ilyen módon
nem elszámolható költségekre csekély összegű támogatás adható.

C3.1. Elszámolható költségek típusai

Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

I Előkészítési költségek
- Projekt-előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek)

II Megvalósítási költségek
- Projektmenedzsment költségek
- Szolgáltatások igénybevételének költsége (például jogi, nyilvánosság,

tervellenőr)
§ A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai

szolgáltatások
§ Képzési szolgáltatás
§ Egyéb szolgáltatások

- Építési (új építés, továbbá meglevő esetében, átalakítási, bővítési)
költségek

- Eszközbeszerzések költségei (Élő állat elszámolhatósága tekintetében
kérjük  legyen  figyelemmel  a  C6.3.  Egyéb  speciális  feltételek  pontban
található feltételre!)

- Immateriális javak beszerzése

Eszközbeszerzésen belül gépjármű vásárlása a Pályázati Útmutatóban foglaltaktól eltérően
megengedett és elszámolható, jelen pályázati felhívás C3.2 Nem elszámolható költségek
és C6.3. Egyéb speciális feltételek pontjaiban levő feltételek figyelembe vételével.

Képzési költség csak abban az esetben elszámolható, amennyiben
· a fejlesztés által érintett szolgáltatást üzemeltető dolgozók részesülnek képzésben,

· a projekt megvalósításának befejezéséig (legkésőbb a záró elszámolási csomag
részeként) a képzésben részesült személyek vizsgabizonyítványa bemutatásra
kerül, és

· a képzés a projekt eredményeként megvalósuló turisztikai szolgáltatás végzéséhez,
üzemeltetéséhez turisztikai szakmai szempontból szükséges.

· a képzést akkreditált képző intézmény nyújtja, vagy a megvalósítandó képzést az
Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza
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C3.2 Nem elszámolható költségek

Jelen  kiírás  keretében  nem  számolható  el  semmilyen,  a  C3.1  pontban  fel  nem  sorolt
költségtípus.

A  Pályázati  Útmutató  C2.4  pontjában  foglaltakon  túl  a  pályázati  kiírás  keretében  nem
elszámolható költség különösen:
– személygépkocsi beszerzése;
– rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása;
– a projekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a projektben vállalt új
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát együttesen meghaladó
szoftverlicencek díja, munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop),
szoftverek  költsége.  Kivétel:  amennyiben  a  számítógép  konfiguráció  vagy  laptop  a
turisztikai szolgáltatás nyújtásában részt vesz, tehát azt bizonyíthatóan a turista és
nem munkavállaló fogja használni.

C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai

Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső
korlátok kerülnek érvényesítésre:

Költségtípus A projekt elszámolható költségei
arányában számított maximális %-os

korlát

Maximális
elszámolható

mérték (Forint)

I. Előkészítési Költségek

Projekt-előkészítés költsége, ezen belül: Legfeljebb 6 %

Megvalósíthatósági tanulmány készítés
költsége

1.000.000 Ft

Közbeszerzés költsége Nem elszámolható

Terület- és ingatlanvásárlás költsége Nem elszámolható

II. Megvalósítási költségek

Projekt menedzsment költségek Legfeljebb 2 % 2.000.000 Ft

A projekt megvalósításával kapcsolatban
felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül:

Építési műszaki ellenőr költsége Építési költségek legfeljebb 1,5 %-a

Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége
(ide nem értve a közbeszerzési jogi
szolgáltatási költségeket)

Legfeljebb 0,5 %

Nyilvánosság biztosításának költsége Legfeljebb 1%

Könyvvizsgálat költsége Nem elszámolható

Kivétel: Közép-Magyarország
esetében 50mFt-nál nagyobb
igényelt támogatás esetén:

legfeljebb 0,5 %

Tartalék Nem elszámolható

Önállóan nem támogatható, választható
kapcsolódó tevékenységek (a projekt
egészére vonatkozó előkészítési,
menedzsment, nyilvánosság stb. költségeket

Legfeljebb 35 %
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ide nem értve), ezen belül:

Üzleti marketingtevékenység költsége legfeljebb 8 % amelyet teljes
egészében a marketingstratégia
részét képező konkrét promóciós
akciókra kell felhasználni.

Képzési költségek Legfeljebb 3% 2.000.000 Ft

(legfeljebb
500.000 Ft / fő!)

Élő állat beszerzése 3.000.000 Ft

A projekt költségvetése tekintetében megkülönböztetjük a projekt összköltségét és a
projekt elszámolható összköltségét. A projektgazda tehát tervezheti a projektjét oly
módon, hogy bizonyos tevékenységeket eleve nem kíván elszámolni.
A projektre igényelt elszámolható költség csökkentésre kerülhet, amennyiben a projekt
építési költségéből számított fajlagos költségek meghaladják az alábbi mértékeket:

· műemléki épület esetén 350.000 Ft/m2 + áfa (mind építés, mind átalakítás esetén)
· nem műemléki épület esetén: 200.000 Ft/m2 + áfa (építés esetén)
· nem műemléki épület esetén: 160.000 Ft/m2 + áfa (átalakítás esetén)

A költségeket a fejlesztés nettó m2-ére kell vetíteni. A pályázat kiírója ennél magasabb
fajlagos költségszintet nem támogat, amennyiben a megvalósítandó fejlesztés előre
láthatóan ennél  magasabb fajlagos költségszinten valósítható meg, úgy a fenti  értékeket
meghaladó költségeket célszerű a nem elszámolható költségek közé tervezni.
A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthető projektelemenként
történik, amelyeket a dokumentáció mellékletét képező excel táblázatban megfelelő
részletezettséggel be kell mutatni.

Ha a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a pályázat
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy ha a pályázat
tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a pályázó meg kíván valósítani
a projekttel együtt azonban a pályázaton kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket
elkülönítetten és egyértelműen – elkülönített költségbecsléssel – a pályázathoz csatolandó,
kötelezően kitöltendő költségvetési táblázatban be kell mutatni.
A nem elszámolható költségek, vagy nem támogatható tevékenységek költségei
részét képezik a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt
elszámolható költségének.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt
korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.
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CC44.. TTáámmooggaatthhaattóó tteevvéékkeennyyssééggeekk ééss kkööllttssééggeekk áállllaammii ttáámmooggaattáássii
jjooggccíímmeekk ééss kkaatteeggóórriiáákk sszzeerriinnttii bbeessoorroolláássaa

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország fejlesztési tervben
szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok
felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007 (VII. 30.) MeHVM
rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő
támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória

A pályázati kiírás keretében
támogatható összes beruházási
tevékenység

19/2007. (VII.30.) MeHVM
rendelet 4. § a)-cs), e), f),
i), k), l) pontja

Regionális beruházási
támogatás

Üzleti marketing tevékenység 19/2007. (VII.30.) MeHVM
rendelet 4. § p) pontja

De minimis támogatás

Megvalósíthatósághoz kötődő
dokumentáció elkészítése, beruházás
előkészítése,

19/2007. (VII.30.) MeHVM
rendelet 4. § q) pontja

De minimis támogatás

Képzés 19/2007. (VII.30.) MeHVM
rendelet 4. § h) pontja

Általános képzési célú
támogatás

Vagy

De minimis támogatás

Regionális beruházási támogatási jogcímen kizárólag a pályázat benyújtását követően
felmerült,  és a beruházás számviteli  törvény1 szerinti bekerülési értékének részét képező
költségek számolhatók el. A regionális beruházási támogatással ilyen módon nem
támogatható költségekre kizárólag a fenti táblázat szerint igényelhető támogatás.
Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat Pályázati
Útmutató D4 pontja tartalmazza.

CC55.. AA pprroojjeekkttmmeeggvvaallóóssííttááss iiddőőttaarrttaammaa ééss aa ppéénnzzüüggyyii eellsszzáámmoollááss
vvééggssőő hhaattáárriiddeejjéérree vvoonnaattkkoozzóó ssppeecciiáálliiss eellőőíírráássookk

Jelen  kiírás  keretében  a  Pályázati  Útmutató  C4  pontjában  foglaltaktól  eltérően  a  projekt
fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt
a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási
Szerződés hatályba lépésétől - számítva maximum 12 hónap áll rendelkezésére.

1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
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CC66.. AA pprroojjeekktt ttaarrttaallmmáárraa vvoonnaattkkoozzóó ssppeecciiáálliiss eellőőíírráássookk

CC66..11 PPrroojjeekktt tteerrüülleettii kkoorrllááttoozzáássaa

Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók,
melyek teljes egészében azon régió területén valósulnak meg, ahol – helyesen –
benyújtásra kerülnek.

A Dél-dunántúli régió esetében fejlesztés a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek
településlistájában felsorolt településeken valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
településein  valósítható  meg.  (A  Dél-dunántúli  régió  magterületeinek,  valamint  a  BKÜ
településeinek listája megtalálható jelen felhívás mellékleteként.)

CC66..22.. AA ffeejjlleesszzttéésssseell éérriinntteetttt iinnggaattllaannrraa vvoonnaattkkoozzóó ffeellttéétteelleekk::

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató
C7. pontjában foglaltak az irányadóak.

CC66..33.. EEggyyéébb ssppeecciiáálliiss ffeellttéétteelleekk

a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek

A bírálatnál  előnyt jelentő feltételeket az értékelési  kritérium rendszer tartalmazza az
„E.2.2 Tartalmi értékelés” pontban

b) Egyéb kötelező feltételek

· A projektnek reális piaci igényre vagy lehetőségre kell megoldást, javaslatot nyújtania,
reális tervezésen kell alapulnia, reális, megvalósítható célokat és terveket kell
tartalmaznia, amelyek a piac és a pályázó lehetőségeivel összhangban vannak.

· Egységes módszertan alapján megvalósíthatósági tanulmány (reális, piackutatáson
alapuló kereslet-kínálatelemzés, reális üzleti modell, valós együttműködések
bemutatása) készítése szükséges minden projekt esetén.

· A projekthez szükséges együttműködések tartalmazzák a megvalósíthatósági
tanulmányban meghatározott szakmai tartalmat, és együttműködési megállapodás
(vagy ennél is szorosabb együttműködés) formájában valósulnak meg. (Minden projekt
esetében kötelező valamilyen szakmai együttműködést megvalósítani, szakmailag nem
indokolható, hogy egy adott projektgazda senkivel, semmilyen más turisztikai
szereplővel nem működik együtt. A dokumentáció részeként be kell nyújtani –
szkennelve – a minden fél részéről aláírt együttműködési megállapodásokat.)

· Részletes marketingstratégia készítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány
részeként. A marketing tevékenységet, amennyiben létezik helyi TDM szervezet, annak
marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A
TDM szervezettel a marketingtervről egyeztetni szükséges, ennek igazolására a TDM
szervezet vezetője által kiállított, a marketingstratégiára vonatkozó nyilatkozat
benyújtása szükséges. Nyilatkozat kizárólag regisztrált TDM szervezettől fogadható el,
a regisztrált szervezetek listája a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján található
meg. (Amennyiben  az  adott  desztinációban  regisztrált  TDM  szervezet  még  nem
működik, a nyilatkozat benyújtása nem releváns!)

· A projekt közvetlenül munkahelyet teremt, éves átlagos statisztikai létszám alapján
legalább egy darab, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahelyet hoz
létre, amely megvalósítható teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatással is.

· A pályázónak vállalnia kell,  hogy a desztinációban működő TDM szervezet teljes jogú
tagjává válik a Támogatási Szerződés megkötéséig. (Igazolás módja: az NGM-nél
regisztrált TDM szervezet nyilatkozata.) Amennyiben nem működik az érintett
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desztinációban  az  NGM-nél  regisztrált  TDM  szervezet,  akkor  a  pályázó
szándéknyilatkozatban vállalja a belépést a majdani megalakulás esetére.

· Szálláshelyek szolgáltatásfejlesztése (az A1, A2, C2 pontban megfogalmazottak szerint,
azaz kizárólag a Közép-Dunántúli és a Közép-Magyarországi régióban) csak a pályázat
beadásakor is üzemszerűen működő szálláshelyen támogatható.

· Kerékpáros turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó feltételek:
o A kijelölt turisztikai célú kerékpárutak mentén támogatandó szolgáltatásokat

(pl.:(automata) kerékpártárolók- és kölcsönzők, pihenők, információs pontok,
szervizpontok, stb.) a „9. Segédlet kerékpáros turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához” c. mellékletben szereplő elveknek megfelelően lehet
megvalósítani. Építési munkák esetében az ÚT-2.1.203:2010 Útügyi Műszaki Előírás
betartása kötelező.

o A kerékpárosturisztikai projekteknek minden esetben kell térségi attrakciókra,
kerékpárosbarát vállalkozói szolgáltatási kínálatra alapozott promóciós,
marketingelemeket és - amennyiben jelenleg nem megoldott - a kerékpárutak
kitáblázását tartalmaznia.

o A pályázó a projekt fenntartási időszakában köteles a térségi kerékpáros turisztikai
koordinációs szervezetekkel együttműködni.

Amennyiben a projekt kerékpáros turisztikai szolgáltatás fejlesztését, kialakítását
tartalmazza, a fenti feltételek teljesülését a megvalósíthatósági tanulmány 4.1.
fejezetében kell részletesen bemutatni.

· Vendéglátó egységek fejlesztése (kialakítása, továbbfejlesztése) csak abban az esetben
támogatható, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan
valósul meg oly módon, hogy csak az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását
szolgálja ki.

· Élő állat abban az esetben minősül elszámolható költségnek, ha megfelel a Számviteli
Törvény 26 § (6)-nak. Tehát amennyiben: „Tenyészállatok között kell kimutatni azokat
az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket
(szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen
termékek értékesítése során megtérülnek, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési
feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését,
függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.”

· Gépjármű beszerzése abban az esetben lehetséges, amennyiben

· a beszerzendő gépjármű nem személygépkocsi,
· a pályázó a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen kifejti a beszerzendő

gépjármű felhasználási jellegét és közvetlen kapcsolatát a Pályázati felhívás A1.
és A2. pontjában megfogalmazott célokkal

· az  a  turisták  igényeit  szolgálja,  az  igényeknek  megfelelő gépjármű kerül
beszerzésre és ez részletesen kifejtésre kerül a megvalósíthatósági
tanulmányban,

· továbbá a projektgazda a projekt fenntartási időszakban a monitoring
jelentésekben dokumentálható módon bemutatja a projekt keretén belül
beszerzett gépjármű használatát (menetlevél, illetve szükség esetén további
dokumentumok benyújtásával).

· Azbesztmentesítés: amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet
tartalmaz,  úgy  a  pályázónak  jelen  projekt  keretében,  vagy  a  projekt  befejezéséig,
projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről
gondoskodnia szükséges.

· Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat
előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központtal. A pályázat keretében nem támogatható olyan tevékenység,
amelynek megvalósítására a pályázó nem jogosult.

a) Speciális nyilatkozatok
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Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázónak a pályázati adatlapon kell
nyilatkozatot tennie.

· Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási
szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság,
munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett.

· Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási
tevékenységek tekintetében igénybe vehető maximális támogatás nem haladhatja meg
a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30.§-ában meghatározott, vonatkozó támogatási
intenzitási értéket. A maximális támogatás igénybe vételekor figyelembe kell venni,
hogy a jelen felhívás valamint más pályázat keretében igényelt támogatást, továbbá
hitelfelvételkor a kamat esetlegesen meglevő támogatástartalmát egybe kell számítani.
Az egybeszámítás csökkentheti a maximális támogatás nagyságát.

CC77.. SSppeecciiáálliiss kkiizzáárróó ookkookk

CC77..11.. AA ppáállyyáázzóó sszzeemmééllyyéérree vvoonnaattoozzóó ssppeecciiáálliiss kkiizzáárróó ookkookk

A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1
pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:

 Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
· aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA

bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.

Jelen felhívás keretében egy projektgazda ugyanazon településen csak egy projekt
keretében részesülhet támogatásban.

CC77..22.. AA pprroojjeekkttrree vvoonnaattkkoozzóó ssppeecciiáálliiss kkiizzáárróó ookkookk

A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában,
továbbá D4 pontjában túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:
Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás olyan pályázat megvalósítására,
amely nem tartalmaz induló beruházásnak minősülő tevékenységet.

DD.. PPÉÉNNZZÜÜGGYYII FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK

DD11.. TTáámmooggaattááss ffoorrmmáájjaa

A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.
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DD22.. TTáámmooggaattááss mméérrttéékkee

Az igényelhető támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:

Maximális támogatási mérték
Régió Középvállalkozások

esetén
Egyéni, mikro- és

kisvállalkozások esetén

Dél-Alföld 60% 70%

Dél-Dunántúl 50% 50%

Észak-Alföld 60% 70%

Észak-Magyarország 60% 70%

Közép-Dunántúl 50% 50%

Közép-Magyarország

Budapest 20% 30%

Pest megye 40% 50%

Figyelem!
Dél-Alföld, Észak-Alföld, és Észak-Magyarország esetében: képzési tevékenységre
– általános képzési célú támogatás keretében – legfeljebb 60%-os támogatás
igényelhető!

De minimis jogcímen ennél magasabb mértékű, a fenti táblázatban foglalt
maximális támogatási mértékkel igényelhető támogatás.

DD33.. TTáámmooggaattááss öösssszzeeggee

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

Régió minimum maximum

Dél-Alföld 5 millió Ft 50 millió Ft

Dél-Dunántúl 5 millió Ft 50 millió Ft

Észak-Alföld 5 millió Ft 50 millió Ft

Észak-Magyarország 5 millió Ft 50 millió Ft

Közép-Dunántúl 5 millió Ft 50 millió Ft

Közép-Magyarország

Mikro, kis- és középvállalkozások esetén 5 millió Ft 100 millió Ft

Egyéni vállalkozások és jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok esetén

5 millió Ft 50 millió Ft
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DD44.. AAzz öönneerrőő mméérrttéékkee

A Pályázati Útmutató D1 pontjától eltérően az önrész rendelkezésre állása nem igazolható
névre szóló értékpapírral.

Az önrész összetételével kapcsolatos további részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1
pontja tartalmazza.

DD55.. EEllőőlleegg mméérrttéékkee

Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg
mértéke a megítélt támogatás 25%-a.
Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2. pontja
tartalmazza.



19

EE KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK

A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik.

EE..11.. AA ppáállyyáázzaatt nneemm hhiiáánnyyppóóttoollhhaattóó bbeeffooggaaddáássii ééss jjooggoossuullttssáággii
kkrriittéérriiuummaaii

Szempont A pályázó megfelel
a kritériumnak

A pályázó nem
felel meg a
kritériumnak

1.

A pályázat a benyújtási határidőn belül került
benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó
postai küldeményen, szereplő postai bélyegző dátuma
tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási
határidőnél.

2.

Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a
maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri
a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt
támogatási arány nem haladja meg a kiírásban
megjelölt maximális támogatási intenzitást.

3.
A Projektadatlap az adott pályázati kiíráshoz közzétett
kitöltő programmal került elkészítésre

4.
A Projektadatlap xdat formátumban került benyújtásra
(a pdf formátumban benyújtott Projektadatlap
feldolgozására nincs lehetőség)

5.
Az xdat file-ban csatolt Projektadatlap nem üres,
a jogosultsági vizsgálat szempontjából szükséges
részek kitöltésre kerültek,

Jogosultsági kritériumok

6.
A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban
meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat
hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!

Ha a projektjavaslat megfelel a fenti kritériumoknak, a közreműködő szervezet azt
befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon tartalmilag értékeli.

EE..22.. TTáámmooggaatthhaattóóssáággii kkrriittéérriiuummookk

Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi - szakmai
megfelelőségi, pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok) feltételeknek,
megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével – az összes hiány, vagy hiba
egyidejű megjelölése mellett – a KSZ felszólítja a pályázót a pályázat
kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót.
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos
pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
A  pályázónak  a  jelen  pontban  szereplő kritériumoknak  a  pályázat  benyújtásakor  kell
megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerit hiánypótlás során is teljesíthet.
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Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt
módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem
lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt
támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen
rendelkezésre, a projektet a Döntés-előkészítő bizottság elutasításra javasolhatja!

EE..22..11 TTeelljjeessssééggii kkrriittéérriiuummookk

Szempont Igazolás módja

1. A papír alapon benyújtott Nyilatkozat az arra jogosult által a megfelelő
módon aláírásra került.

Pályázati csomag

2. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap

3. Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. Projekt adatlap

4.
A  költségvetési  excel  fájl  .xls  formátumban,  és  a  megvalósíthatósági
tanulmány .doc vagy (nem szkennelt!) pdf formátumban benyújtásra
került

Megvalósíthatósági
tanulmány, adatlap
kiegészítő fájl

5.
A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen felhívás, illetve az „Útmutató a
projekt adatlap kitöltéséhez” c dokumentumban megadott szempontok
szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad.

Projekt adatlap

6. A pályázatban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok
adatai egyezőek

Projekt adatlap

7.
A pályázó és a projekt a benyújtott dokumentumok alapján nem tartozik a
Pályázati Útmutató F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati
Felhívás C7. pontjában meghatározott kizáró okok alá.

Projekt adatlap

8.
A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott
valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat
vállalta.

Projekt adatlap

9.
A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott
általános, valamint jelen Felhívás C.6.3. pontjában meghatározott egyéb
speciális feltételeket.

Projekt adatlap

10. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai
követelményeknek.

Pályázati csomag

11.

Elszámolható költségek köre

A költség-alátámasztó dokumentumok az előírt alaki-formai
követelményeknek megfelelnek. A költségek alátámasztása elsődlegesen a
Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.2. pontjának, valamint az 1. számú
mellékletében előírtaknak megfelelően, a jelen Felhívás mellékletét képező
részletes költségvetési táblázat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
történik. Amennyiben a költségvetést tartalmazó táblázaton kívül egyéb
költség alátámasztó dokumentum is benyújtandó, az egyértelműen
megfeleltethető a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt
alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a
tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. (Amennyiben a
hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel

Projekt adatlap,
költség-alátámasztás
dokumentumai
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meg, úgy a Pályázati Útmutató G1. pontjában foglaltaknak megfelelően
költségcsökkentés történik.)

12. A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai
megfelelnek a Pályázati útmutató C7 pontjában előírtaknak.

Pályázati csomag

13. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Esélyegyenlőség
érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt.

Projekt adatlap

14. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Környezeti
fenntarthatóság érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt.

Projekt adatlap

15. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a Pályázati Felhívásban
meghatározott kulcsindikátorokat megadta.

Projekt adatlap

16. A projekt maximum 12 hónap alatt megvalósul és a projekt kezdési
időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja.

Projekt adatlap

17.
Tervező nyilatkozat alapján az akadálymentesítés megfelel a hatályos
OTÉK-nak, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű
hozzáférésének megteremtéséhez” c. mellékletben foglalt követelmények.

Pályázati
dokumentáció /
Tervezői nyilatkozat

EE..22..22 TTaarrttaallmmii éérrttéékkeellééss

TTaarrttaallmmii –– sszzaakkmmaaii mmeeggffeelleellőőssééggii kkrriittéérriiuummookk

A  tartalmi  értékelés  a  tartalmi  szakmai  megfelelőségi  szempontok  esetében
igen/nem/részben válasszal történik, amelyet „nem”, vagy „részben” válasz  esetén  a
szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott
szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt
megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerülhet
megküldésre a projektgazdának.
A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs
lehetőség.

Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza
alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott
szempontra vonatkozóan nemleges értékelést von maga után.

Szöveges értékelés eredménye: amennyiben az 1-12/A. pontok bármelyikében az
értékelés „nem”, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal
terjeszti elutasításra a pályázatot („részben” és „nem releváns” értékelés nem von maga
után elutasítást). A 13-19. pontok esetében nemleges vagy „részben” értékelés esetén a
projekt nem kerül elutasításra, hanem költségcsökkentésre kerül sor.

Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem
támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket
tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során
csökkentésre kerül.
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Tartalmi - szakmai megfelelőségi kritériumok Értékelés

Amennyiben az alábbi pontokban az értékelés „nem”, a szakmai értékelő
további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a

pályázatot.

1.
A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának
megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre
állnak

Igen/nem

2.

A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható
tevékenységet.

(Tehát a projekt illeszkedik a pályázati kiírás céljához, és reális
célkitűzéseket tartalmaz.)

Igen/Nem

3.
A projekt teljesíti a Pályázati Felhívás „C6. A projekt tartalmára
vonatkozó speciális előírások” pontjában szereplő feltételeket Igen/nem

4.

Reálisan alátámasztásra került-e a projektben megvalósítandó
tevékenység iránti kereslet?

a) piackutatás megtörtént,

b) készült-e alapos és releváns versenytárselemzés,

c) a várható tendenciák bemutatásra kerültek-e,

d) a célcsoportok reálisan kerültek-e meghatározásra?

Amennyiben az alszempontokból bármelyik csak részben teljesül,
a kritérium értékelése legfeljebb részben lehet.)

Igen/Nem/Részben

5.

A megvalósítandó tevékenységek a projekt valós célcsoportjai
igényeinek megfelelőek-e? (Amennyiben a tevékenységek
illeszkednek ugyan a célcsoportokhoz, de a célcsoportok nem
reálisan kerültek meghatározásra, akkor a kritérium értékelése
legfeljebb részben lehet.)

Igen/Nem/Részben

6. A marketingstratégia megfelelően kidolgozásra került Igen/Nem/Részben

7.

A projekt eredményeként létrehozandó fejlesztés
megvalósításához / működtetéséhez szükséges, megfelelő
képzettséggel rendelkező humánerőforrás megléte /
biztosításának vállalása.

Igen/Nem/Részben

8.

A kockázati tényezők és azok lehetséges kezelése megfelelően
bemutatásra került.

A pénzügyi kockázatok értékelése során az értékelők többek
között figyelmet fordítanak arra, hogy a pályázó vállalkozás utolsó
lezárt teljes üzleti évében az üzemi üzleti tevékenység eredménye
negatív-e, és ha igen, milyen okból.

Igen/Nem/Részben

9.

A megadott monitoring mutatók reálisak, a bázis és célértékek
megalapozottak, adatokkal, felmérésekkel alátámasztottak

(a monitoring mutató nem reálisnak minősül, ha akár a bázis, akár
a célérték nem megfelelő)

Igen/Nem/Részben

10.

A  pályázó  a  releváns  TDM  szervezet  teljes  jogú  tagjává  válik  a
Támogatási szerződés megkötéséig.

(Igazolás módja: NGM-nél regisztrált TDM szervezet nyilatkozata)

Amennyiben nem működik az érintett desztinációban regisztrált
TDM szervezet, akkor szándéknyilatkozatban vállalja a belépést a
majdani megalakulás vagy sikeres regisztráció esetére.

Igen/Nem

Igen/Nem

11.

Amennyiben a projektgazda a 2004-2010 években a 2004-2006
ROP,  vagy  2007-2013  ROP  forrásokból  támogatást  nyert  és
támogatási szerződést kötött, és a projekt megvalósítását
megkezdte, de a támogatott projekt(ek) záró pénzügyi
elszámolásának benyújtása a pályázat befogadásának időpontjáig
nem történt meg:

Igen/Nem/Részben/
Nem releváns



23

akkor a korábbi és az új fejlesztést az MT-ben elkülönítetten (cél,
tevékenységek, monitoring mutatók segítségével) bemutatta.

12./A

Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet
tartalmaz, úgy a pályázó jelen projekt keretében, vagy a projekt
befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű
azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodik.

Igen/Nem/Nem
releváns

12. 12/B (Az alábbi pontra kapott „nem” értékelés esetén a projekt
nem kerül 0 ponttal elutasításra)

Amennyiben a beruházással érintett épület, országos
műemlékvédelem hatálya alá eső terület/épület, az érintett
építési/szakhatósággal való egyeztetés a projekt előkészítési
szakaszában megtörtént/megtörténik (igen/nem/nem releváns)

Igen/Nem/Nem
releváns

Amennyiben az alábbi pontokban az értékelés „nem” vagy „részben”, a projekt
nem kerül elutasításra, hanem költségcsökkentésre kerül sor.

13.

A projekt csak a jelen felhívásban meghatározott, a pályázati
kiírás céljához illeszkedő támogatható tevékenységekhez igényel
támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel az ott
foglalt kritériumoknak

Igen/Nem/Részben

14. A projekt költségvetés számszakilag hibátlan. Igen/Nem

15.
A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a
jelen felhívás C3. pontjában meghatározott elszámolható
költségek körébe.

Igen/Nem/Részben

16.
A pályázati felhívásban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső
arányokat / fajlagos költségkorlátokat betartották. Igen/Nem

17.

A költségvetés megalapozott, részletezett, indokolt, reális, a
hiánypótlást követően összhangban van a költségvetést
alátámasztó dokumentumokkal. A költségvetés alátámasztása
teljes körű.

Igen/Nem/Részben

18.
A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA
státuszának megfelelően készült. Igen/Nem

19.
A megítélhető támogatás nagysága megfelelő módon került
kiszámításra. Igen/Nem

PPoonnttoozzáássssaall éérrttéékkeelltt ttaarrttaallmmii sszzaakkmmaaii sszzeemmppoonnttookk

A pontozásos értékelési szempontok eredménye: amennyiben a pontozásos értékelés
során a projekt javaslat nem éri el a maximálisan megszerezhető szakmai pontszám
50%-át, a projektjavaslat támogatásra nem javasolható.
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Szempont Pontszám

1.

A projekt a szakmai alkalmassági értékelés során a 3, 4, 5, 6, 7, 8 kritériumok
esetén

· csak igen minősítést kapott – 10 pont
· részben minősítések száma max. 2, a többi szempontnál igen minősítést

kapott és a 2. és 3. szempontok mindegyikére igen minősítést kapott – 8
pont

· 3 részben minősítést kapott, vagy a 3. és 4. kritérium bármelyikére
részben minősítést kapott – 5 pont

· 4 részben minősítést kapott – 3 pont
· több mint négy kritériumra részben minősítést kapott – 0 pont

0/3/5/8/10

2.

Munkahelyteremtés I.

A fejlesztés által közvetlenül teremtett új munkahelyek száma a kötelező
fenntartási időszak alatt (éves átlagos statisztikai létszám alapján legalább egy
darab, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely létrehozása
kötelező! Azon pályázó, aki ezt nem teljesíti, tartalmi jogosultsági értékelésen
kerül elutasításra!)

Ha TMSZ =< 1 akkor 0 pont

Ha 1<TMSZ=<2, akkor 3 pont

Ha TMSZ>2, akkor 5 pont

0/3/5

A teremtett munkahely száma (TMSZ) az alábbiak szerint kerül megállapításra:

3
TMSZTMSZ*2)TMSZTMSZ(*3 3tf2tf1tftmTMSZ +++º

ahol

tm =a megvalósítási időszak (jelen pályázati kiírás esetén 1 év)
tf1,tf2,tf3=a fenntartási időszak első, második illetve harmadik éve

A fenti képlet a támogató preferenciáját jeleníti meg: a munkahelyteremtéssel kapható
pontszámot csökkenti az, ha a felveendő munkaerőt nem a projekt megkezdésétől vagy a
fenntartás első évében alkalmazza a kedvezményezett, hanem később.

3.

Munkahelyteremtés II.

Támogatási összegre vetített munkahelyteremtés (Ft/munkahely) alapján, a
pontozáskor az alábbi irányszámot használjuk: 15 millió Ft támogatás /
teremtett munkahely.

Arányszám  =  összes  teremtett  munkahely  FTE-ben  *  (15  M  Ft  /  igényelt
támogatás nagysága)

Összes teremtett munkahely FTE-ben: a 2. kritériumnál alkalmazott képletben
megkapott TMSZ

Ha arányszám < 0,5, akkor 0 pont

Ha a 0,5 <= arányszám < 1, akkor 3 pont

Ha arányszám => 1, akkor 5 pont

0/3/5
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4.

Tartózkodási idő növelése

A projekt a tartózkodási idő növekedéséhez

Nem járul hozzá érdemben – 0 pont

Hozzájárul legfeljebb 2 órás program biztosításával – 2 pont

Hozzájárul legfeljebb 5 órás program biztosításával – 3 pont

Hozzájárul legfeljebb 1 napos program biztosításával – 4 pont

Hozzájárul 1 naposnál hosszabb program biztosításával (akár vendégéjszaka
generálásával), melyet az üzleti terv megfelelően alátámaszt – 5 pont

0/2/3/4/5

5.

A turisztikai főszezonon kívül (június 1. előtt és szeptember 1. után) is igénybe
vehető a szolgáltatás

A nyitva tartási vagy rendelkezésre állási idő hosszával arányos a pontozás

A szolgáltatás

kevesebb, mint 8 (BKÜ esetén 6) hónapon keresztül vehető igénybe – 0 pont

legalább 8 hónapon keresztül folyamatosan igénybe vehető – 2 pont,

legalább 10 hónapon keresztül folyamatosan igénybe vehető – 3 pont,

12 hónapon keresztül folyamatosan igénybe vehető – 5 pont

Továbbá kizárólag a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeiről érkező
pályázatok esetében a legalább 6 hónapon keresztül igénybe vehető
szolgáltatás is pontozásra kerül:

legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan igénybe vehető – 1 pont,

0/1/2/3/5

6.

Kooperációs fok (a projekt eredményeként attrakcióval, egyéb szolgáltatókkal
való együttműködés, helyi beszállítói rendszer alkalmazása, civil
szervezetekkel való együttműködés)

Az alábbi pontszámok összeadódnak:

A pályázó együttműködik attrakcióval: 2 pont

A pályázó együttműködik egyéb turisztikai szolgáltatókkal: 1 pont

A pályázó együttműködik civilekkel/önkormányzattal: 1 pont

A pályázó kapcsolódik helyi beszállítói rendszerhez: 1 pont

A pont akkor adható az adott együttműködés(ek)re, ha a megvalósíthatósági
tanulmányban meghatározott szakmai tartalommal készül, aláírt
együttműködési megállapodás áll rendelkezésre a partnerrel / partnerekkel és
ez a pályázati dokumentációban bemutatásra kerül.

0-5
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7.

Innovatív, újszerű megoldások, illetve korszerű technológiai megoldások
valósulnak  meg  a  projektben  (példák:  statikus  weboldal  üzemeltetése  nem
minősül annak, foglalási rendszer alkalmazása igen; internet és mobil alapú
hozzáférést és használatot is lehetővé tevő rendszerek megvalósítása,
támogató multimédiás tartalomfejlesztés és annak digitális megosztásához
szükséges környezet kialakítása igen)

Az újszerűséget a versenytárselemzés alá kell, hogy támassza!

A létrehozott kínálat regionális szinten unikális, és ez részletesen és
megalapozottan bemutatott – 5 pont
A létrehozott kínálat regionális szinten kevéssé fordul el, vagy (kis)térségi-
desztinációs szinten unikális, és ez részletesen és megalapozottan bemutatott
– 3 pont
A létrehozott kínálat (kis)térségi-desztinációs szinten kevéssé fordul elő, ez
részletesen és megalapozottan bemutatott – 1 pont
A létrehozott kínálat települési szinten unikális, ez részletesen és
megalapozottan bemutatott – 0,5 pont
A létrehozott kínálat nem minősül unikálisnak – 0 pont

A fentihez hozzáadódik további 2 pont, amennyiben korszerű technológiai
megoldások valósulnak meg a projektben

A fentihez hozzáadódik további 3 pont, amennyiben megújuló energia
felhasználása valósul meg a projektben, vagy amennyiben a projekt jellegénél
fogva (bizonyíthatóan) közvetlenül csak kismértékben terheli a környezetet.
(Például állati vagy emberi erő felhasználása a szolgáltatás igénybe vételénél
és nyújtásánál.)

0-10

8.

A pénzügyi elemzés reálisan került megtervezésre, tartalmában összhangban
van a megvalósíthatósági tanulmány azon fejezetével, amelyek megalapozzák
a bevételeket és kiadásokat (azaz a pénzügyi elemzés szakmai tartalmát).

(Különösen a megvalósíthatósági tanulmány részeként készített üzleti tervben
bemutatott üzemeltetés technikai és személyi feltételeivel, a kereslet-kínálat
elemzéssel. Például a megcélzott célcsoport hajlandó-e a szolgáltatásért a
pénzügyi elemzésben tervezett díjakat megfizetni, piacképes szolgáltatás kerül
kialakításra, stb.):

Teljes mértékben összhangba van – 5 pont

A lényeges elemek összhangban vannak, a számítások alapvetően reálisnak
mondhatók – 3 pont

Gyenge az összhang – 0 pont

0/3/5
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9.

Korrigált eredmény mutató

„Korrigált eredmény” = (Üzemi tevékenység eredménye 2009 +
Értékcsökkenési leírás 2009 - Üzemi tevékenység eredménye 2008 -
Értékcsökkenési leírás 2008) / (Üzemi tevékenység eredménye 2008 +
Értékcsökkenési leírás 2008) = x

vagy
Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény

A két pontszám (1.a és 1.b) közül a kedvezőbb kerül figyelembe vételre.
Egyéni Vállalkozók esetén csak az 1.b értelmezett.

1.a

Korrigált eredmény mutató

„Korrigált eredmény” = (Üzemi tevékenység eredménye 2009 +
Értékcsökkenési leírás 2009 - Üzemi tevékenység eredménye 2008 -
Értékcsökkenési leírás 2008) / │(Üzemi tevékenység eredménye
2008 + Értékcsökkenési leírás 2008)│= x

5

x < -0,25 0

-0,25 ≤ x ≤ 0 1

0 < x ≤ 0,1 2

0,1 < x ≤ 0,2 3

0,2 < x ≤ 0,3 4

0,3 < x 5

1.b

Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény (Ft)
5

x < 1 000 0

1 000 ≤ x ≤ 500 000 1

500 000 < x ≤ 1 000 000 2

1 000 000 < x ≤ 2 000 000 3

2 000 000 < x ≤ 3 000 000 4

3 000 000 < x 5

0-5

10.

Nettó árbevétel arányos beruházás (az utolsó lezárt teljes üzleti év alapján)

(összes elszámolható költség/utolsó lezárt év éves nettó árbevétel, vagy
adóalapba beszámított bevétel) = X

x < 0,05 – 0 pont
0,05 ≤ x ≤ 0,1 – 2 pont
0,1 < x ≤ 0,25 – 3 pont
0,25 < x ≤ 0,35 – 4 pont
0,35 < x ≤ 0,60 – 5 pont
0,60 < x ≤ 0,80 – 3 pont
0,60 < x ≤ 1,00 – 2 pont
1,00 < x – 0 pont

0-5

 Összesen: 60 pont
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EE33.. CCssaattoollaannddóó mmeelllléékklleetteekk

Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában kerül felsorolásra a pályázathoz
és/vagy támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó mellékletek köre és az
ezekre vonatkozó kötelező formai-tartalmi előírások.

A táblázatban felsoroltakon túlmenően a támogatási szerződés megkötéséhez további
feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek. A táblázat kizárólag azokat a feltételeket
rögzíti, amelyek kapcsán a pályázat benyújtásához kötődően is megfogalmazásra kerül
valamilyen előírás.
Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak
tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum
ismételt becsatolása szükséges.

A pályázati dokumentáció összeállítása javasolt az alábbi tartalomjegyzék minta szerint,
mely egyben a pályázók számára ellenőrzési  listaként is  szolgál  a csatolandó mellékletek
körére.  Ahol  az  alábbi  táblázatban  eredeti  dokumentum  benyújtása  került  előírásra,  ott
elfogadható a közjegyző által hitelesített másolat is.

Tekintettel az elektronikus benyújtásra, felhívjuk a figyelmet, hogy minden aláírt
dokumentumot szkennelve kell benyújtani!

Dokumentum sorszáma Dokumentum megnevezése Oldalszám
1. számú melléklet A  pályázó  jogi  státuszának  és  a  képviseleti

jogosultság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú
mellékletében foglaltak szerint (A.1. melléklet)

2. számú melléklet Pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató
1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2.
melléklet)

3. számú melléklet Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása
a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében
foglaltak szerint (A.3. melléklet)

4. számú melléklet Engedély a Pályázati Útmutató 1. számú
mellékletében foglaltak szerint (A.4. melléklet)

5. számú melléklet Szakmai megalapozó tanulmány (megvalósíthatósági
tanulmány) jelen Felhívásban és a mellékletét képező
megvalósíthatósági tanulmány készítési útmutatóban
meghatározott tartalommal. (A.5. melléklet)
A megvalósíthatósági tanulmányt .doc vagy (nem
szkennelt!) pdf formátumban kötelező benyújtani!

6. számú melléklet Részletes költségvetés a Pályázati Útmutató 1. számú
mellékletében foglaltak szerint (A.6. számú
melléklet), a jelen Felhívás mellékletét képező
költségvetési táblázat alkalmazásával.
A költségvetési táblázatot .xls formátumban kötelező
benyújtani!

7. számú melléklet KKV minősítési nyilatkozat jelen Felhívás B pontja
alapján, a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében
foglaltak szerint (A.7. melléklet)

8. számú melléklet A projekthez szükséges együttműködések (a
megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott
szakmai tartalommal).
A minden fél részéről aláírt együttműködési
megállapodások eredeti példányát szkennelve kell
benyújtani

9. számú melléklet Az NGM-nél regisztrált TDM szervezet vezetője által
kiállított nyilatkozatok:
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Dokumentum sorszáma Dokumentum megnevezése Oldalszám
- arról, hogy a projektgazda és a TDM szervezet a

marketingstratégiáról egyeztettek,
- arról, hogy a pályázó a TDM szervezet teljes jogú

tagjává válik
Nyilatkozat kizárólag az NGM-nél regisztrált TDM
szervezettől fogadható el, a regisztrált szervezetek
listája a minisztérium honlapján található meg.

A két nyilatkozat összevonható, együtt kiállítható!

- Amennyiben a desztinációban nem működik
regisztrált  TDM  szervezet,  úgy  a  pályázó
szervezet szándéknyilatkozata nyújtandó be arra
vonatkozóan, hogy TDM szervezet megalakulása
vagy sikeres regisztrációja esetén vállalja a TDM
tagságot.

(Eredeti példány szkennelve)
10. számú melléklet Tervezői nyilatkozat az akadálymentesítés

megfelelőségéről a jelen Felhívás mellékletét képező
minta alapján. (Eredeti példány szkennelve)

EE44.. MMoonniittoorriinngg mmuuttaattóókk
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Látogatószám
(szolgáltatást
igénybe vevők

száma)

eredmény fő

Indukált
beruházás a
turisztikai

ágazatban a
program
hatására

eredmény ezer Ft 0

Fejlesztésből
származó
árbevétel

növekedése

Eredmény Ezer Ft

A félkövér betűtípussal szedett kulcsindikátorok szerepeltetése kötelező a pályázatban.
Valamennyi a benyújtott pályázatban szereplő indikátor vonatkozásában az indikátor
tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás kötelező. A teremtett munkahelyek száma
és a látogatószám indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése szankciót von maga
után.

FF.. AADDMMIINNIISSZZTTRRAATTÍÍVV IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató H. pontja tartalmazza. Az
alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.

Jelen kiírásban egyfordulós eljárásrendben, többszakaszos bírálati folyamat
keretében történik a pályázatok elbírálása.
A pályázatok benyújtása a Nyilatkozat, valamint a további dokumentációt
tartalmazó CD/DVD benyújtásával lehetséges az alábbiakban meghatározott
feltételek szerint.

FF11.. AA ppáállyyáázzaattookk bbeennyyúújjttáássáánnaakk hheellyyee ééss hhaattáárriiddeejjee

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. A Projekt
adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal
együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következő címre kell beküldeni:

Régió Benyújtás helye

Dél-Alföld Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726, Szeged, Középfasor 1-3.

Dél-Dunántúl Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3.

Észak-Alföld Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.

4028 Debrecen, Simonyi út 14.
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2011. május 2-től címünk: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
KSZ levelezési címe a következő: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP
Közreműködő Szervezet 4002 Debrecen 2. postafiók 501

Észak-Magyarország NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.

3525, Miskolc, Széchenyi u. 107.

Közép-Dunántúl Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. em.

Közép-Magyarország Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  projektjavaslat  benyújtását  követően  az  ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan
tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát és nevét, a pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze  a  kitöltött  adatokat,  illetve  győződjön  meg  a  kitöltés  sikerességéről,  az
adathordozó megfelelő tartalmáról!

Régió Pályázat kódszáma Felhívás neve

Dél-Alföld DAOP-2.1.1/K-11 Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

Dél-Dunántúl DDOP-2.1.1/I-11 Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

Észak-Alföld ÉAOP-2.1.1/H-11 Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

Észak-Magyarország ÉMOP-2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

Közép-Dunántúl KDOP-2.1.1/G-11 Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

Közép-Magyarország KMOP-3.1.1/F-11 Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig
lehetséges.
A pályázatok elbírálása három szakaszban történik:

I. szakasz: 2011. május 31-ig benyújtott pályázatok,
II. szakasz: 2011. június 1. és 2011. október 3. között benyújtott pályázatok,

III. szakasz: 2011. október 4. és 2011. december 31. között benyújtott pályázatok.

A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az
ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
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FF22.. VVoonnaattkkoozzóó ssppeecciiáálliiss jjooggsszzaabbáállyyookk lliissttáájjaa

Az általános jogszabályi listát a Pályázati Útmutató H13. pontja tartalmazza.

1. Törvények

2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

2. Kormányrendeletek

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

3. Miniszteri rendeletek

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről
97/2004. (VI. 3.) számú a borok eredetvédelméről szóló FVM rendelet
14/2008. (XII.20.) számú a lovas szolgáltató tevékenységről szóló ÖM rendelet

FF33.. FFooggaalloommjjeeggyyzzéékk

Az általános fogalmakat a Pályázati Útmutató H14. pontja tartalmazza.

A felhíváshoz kapcsolódó speciális fogalmak az alábbiak.

Induló beruházás

Induló beruházásnak minősül a tárgyi eszközbe vagy immateriális
javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával,
meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének
további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő
létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető
megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy létesítményhez
közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben
a létesítmény bezárásra került vagy – amennyiben nem vásárolják
fel – bezárásra került volna, és az eszközöket egy független
beruházó veszi meg.

(A tárgyi eszköz jelen meghatározás szerint számviteli
kategóriaként értendő, így az eszközbeszerzés és az infrastruktúra
fejlesztés is beleértendő.)

Turisztikai attrakció

Az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy
bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos
emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény,
amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek
kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve,
hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatást gyakorló
turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek
hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez.

Fizikai aktivitást ösztönző,
szabadidősport célú turisztikai
szolgáltatásnak minősül
különösen (a definíció nem
kizáró jellegű!)

1. Rekreációhoz kapcsolódó szabadidősport-szolgáltatás (például:
mozgásprogramok szervezésével, rekreációs-egészségfejlesztő,
animátor-tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása),
tekintet nélkül  azok outdoor, vagy indoor jellegére

2. Aktív sportturizmushoz kapcsolódó outdoor - vagyis a
természetes környezetben űzhető tevékenységhez kapcsolódó -
szolgáltatás, így:
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- lovas turisztikai szolgáltatás (például: lovaskultúra-oktatás)

- kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás (például:
kerékpárkölcsönzés)

- vízi, vízparti turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás, (például:
csónak-kölcsönzés, vízi-túravezetés, vízi-sportoktatás)

- öko és aktív turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó
szolgáltatás (például: sporteszköz-kölcsönzés,
programszervezés)

- a tánchoz és fitnesszhez mint outdoor mozgásformához
kapcsolódó szolgáltatás (például: fitness-szaktanácsadás,
fitness-instruktor szolgáltatás)

3. Aktív sportturizmushoz kapcsolódó indoor - vagyis a
sportlétesítményekben űzhető mozgásformákhoz kapcsolódó –
szolgáltatás, így

- a tánchoz és fitnesszhez mint indoor mozgásformához
kapcsolódó szolgáltatás (például: fitness-szaktanácsadás,
fitness-instruktor, orientális táncoktató szolgáltatás)

- a vízhez, mint indoor sportolási környezethez kapcsolódó
szolgáltatás (például: aqua-fitness, aqua-tréner szolgáltatás)

Személygépkocsi
A  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.
Törvény 4.§. 31/c. pont szerint

Látogatószám

Meglevő attrakció területén, illetve ahhoz kapcsolódóan létrehozott
szolgáltatás esetén a szolgáltatás által vonzott többlet
látogatószám (amely vélhetően alacsonyabb, mint ahányan
igénybe veszik az új szolgáltatásokat).

Attrakciótól független szolgáltatás kialakítása esetén a
látogatószám megegyezik a szolgáltatást igénybe vevők számával.

Teremtett munkahelyek
száma

A támogatás hatására a kedvezményezetteknél / szolgáltatás
üzemeltetőjénél létrejött (teremtett) új munkahelyek száma.

Teremtett munkahelyek
száma - nők

A támogatás hatására a kedvezményezetteknél / szolgáltatás
üzemeltetőjénél létrejött (teremtett) új munkahelyeken
foglalkoztatott nők száma.

Teremtett munkahelyek
száma - hátrányos helyzetűek

A támogatás hatására a kedvezményezetteknél / szolgáltatás
üzemeltetőjénél létrejött (teremtett) új munkahelyeken
foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma, kivéve a nők
hátrányos helyzetű csoportba tartozókat.

Hátrányos helyzetű csoportok (kivéve nők):

1. megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember,
2.  roma,
3. hajléktalan,
4. rendszeres szociális segélyben részesülő,
5. a gyermekét egyedül nevelő,
6. alacsony iskolai végzettséggel rendelkező (max. 8 általános),
7. gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatal,
8. börtönből szabaduló,
9. szenvedélybeteg

Indukált beruházás a
turisztikai ágazatban a
program hatására

A magánberuházás a projekt összköltség és az összes állami
támogatás különbsége, beleértve a tartós forgóeszköz beruházást
is. Az indikátor a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban
tevékenykedő és a program keretében támogatásban részesülő
vállalkozásokra vonatkozik.
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FF44.. MMeelllléékklleetteekk

1. Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent
Pályázati Felhívásokhoz – 2011-01. számú verzió, és ennek mellékletei

2. Projekt adatlap
3. Projekt adatlap kitöltési útmutató
4. Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez
5. Kötelezően kitöltendő költségvetési táblázat sablon (excel dokumentum)

6. Költségvetési táblázat kitöltési útmutató
7. Indikátorok számításához használandó kötelező módszertan.
8. Akadálymentesítés szakértői nyilatkozat
9. Segédlet kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakításához
10.A Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések listája
11.Dél-dunántúli régió magterületeinek településlistája
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