GINOP-1.3.4-15
TURISZTIKAI SZERVEZETEK (TDM) FEJLESZTÉSE
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek
szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott
célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával.

−

További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen
meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra)
szereplők között. Ennek érdekében az életképes és fenntartható helyi szervezetek, valamint a térségi
együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Jelen felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő
TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
−

Nonprofit szervezetek:
 Egyéb egyesület (GFO 529)
 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

KERETÖSSZEG:
−

2 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

60-80 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

Helyi TDM szervezetek esetén 10-20 M Ft.

−

Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek, valamint térségi TDM szervezetek esetén 30-65 M Ft.

−

A támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált helyi TDM szervezettel
megalakuló vagy bővülő térségi TDM szervezetek esetén 30-85 M Ft.

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

Helyi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 75%-a.

−

Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek, valamint térségi TDM szervezetek esetén az összes
elszámolható költség 85%-a.

ELŐLEG:
−

Az utófinanszírozású tevékenységek 25%-a

ELJÁRÁSREND:
−

standard

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2016. január 4-től 2018. január 4-ig

−

Határnapok:
 2016. február 23.
 2016. május 23.
 2016. augusztus 23.
 2016. november 23.
 2017. február 23.
 2017. május 23.
 2017. augusztus 23.
 2018. január 4.

PROJEKTIDŐSZAK:
−

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére
megkezdheti.

−

Fizikai befejezés: a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18-36 hónap

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2019.
június 30.

−

A projekt megvalósítása során legalább 2, legfeljebb 5 mérföldkövet szükséges tervezni, melyek az
alábbi eseményekhez kapcsolódnak:
 az első garantált program megvalósulása (az első olyan, előre kijelölt időpontban szervezett
esemény/alkalom, amelyen látogatók vesznek részt);
 a projekt pénzügyi zárása.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

A GINOP kizárólagos földrajzi célterülete Magyarország kevésbé fejlett régiói, amely a gyakorlatban
az ország területét jelenti Pest megye és Budapest nélkül.

−

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

−

Nem támogathatók olyan térségi TDM szervezetek projektjei, amelyek székhelye és/vagy működési
területe a Közép-Magyarországi régióba (is) esik.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
I.

Helyi TDM szervezet fejlesztése
 Helyi TDM szervezetnek minősül a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi
KSH adat alapján legalább 30 ezer vendégéjszakát elérő TDM szervezet.
 Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetnek minősül az a gyógyhelyen, megyei jogú
városokban működő szervezet, amely a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári
évi KSH adat alapján legalább 200 ezer vendégéjszakát ért el, valamint bármely, legalább 500
ezer vendégéjszakával rendelkező TDM szervezet.

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül mindegyik feladatcsoportból
kötelező betervezni és megvalósítani legalább 1-1 tevékenységet:
1.

Termékfejlesztés – kötelező tevékenység
a)

legalább 2020-ig szóló desztinációfejlesztési stratégia kidolgozása, aktualizálása (minden, helyi
TDM szervezet számára kötelezően választandó tevékenység);

b) helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe (helyi
beszállítói kapcsolatok erősítése);
c)

a fogadóterület turisztikai csomagjai kialakításához szükséges, a turisták fogadási feltételeit javító,
komfortérzetét növelő kiegészítő fejlesztések (látogatói infrastruktúra). A látogatói
infrastruktúra fejlesztés részei lehetnek pl. infopontok kialakítása, illetve minden egyéb olyan
fejlesztés, amely nem építési engedély köteles;

d) garantált programok szervezése, meglévő rendezvény-infrastruktúra korszerűsítése;

2.

e)

meglévő túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, kitáblázása, (gyalogos, kerékpáros, lovas,
nordic walking, vízi stb. – Az útvonal nem lehet a GINOP 7 prioritási tengelyből támogatott
gerinchálózat valamint a TOP prioritási tengelyből támogatott útvonal része);

f)

környezeti fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget támogató kisebb fejlesztések

Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység
a)

részvétel államilag elismert oktatási intézmény szervezésében megvalósuló TDM tematikájú
szakmai képzésen (a képzéshez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből
is hozzá kell járulniuk);

b) tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kulturális-, öko-, kerékpáros-,
egészségturizmus szolgáltató részére;
c)

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.);

d) a munkaszervezetek munkatársainak legalább 2 hetes, legfeljebb egyhónapos gyakornoki
részvétele külföldi desztináció menedzsment szervezetek tevékenységében (gyakornoki program).
(a képzésekhez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell
járulniuk);
e)

részvétel egységes tematikájú, a Magyar TDM Szövetség ajánlása alapján kijelölt külföldi
fogadóterületekre irányuló tanulmányúton. (A tanulmányúthoz a TDM szervezeteknek minimum
50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk).

3.

Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)
a)

helyi szintű turisztikai adatbázis fejlesztése;

b) belföldi marketingtevékenység (több, maximum 4 nyelvű honlap on-line foglalási lehetőséggel),
kommunikációs kampányok, turisztikai vásári részvétel – (kizárólag kiemelt jelentőségű helyi
TDM szervezetek esetében választható);
c)

helyi promóciós- és marketingtevékenység, attrakciók és szolgáltatások bemutatása (nyomtatott
formában kizárólag térkép vagy éves rendezvénynaptár);

d) infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, fejlesztése,
egységes desztináció/térségi szintű TDM-IT rendszer helyi szintű funkcióinak létrehozása,
fejlesztése);

4.

e)

nemzetközi promóció abban az országban, ahonnan a szálláshelyekre érkező regisztrált
vendégéjszakák száma (KSH adat) meghaladja a 20%-ot (kizárólag kiemelt jelentőségű helyi TDM
szervezetek esetében választható);

f)

tematikus csomagajánlatok kidolgozása.

Monitoring – kötelező tevékenység
a)

helyi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése a Magyar TDM Szövetség által
ajánlottak szerint (olyan monitoring-adatbázis készítése, amely xml interface-szel képes
kapcsolódni központi adatgyűjtő-rendszerhez);

b) negyedéves beszámoló a NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály részére a desztináció
működéséről egységes tematika szerint

II.

Térségi TDM szervezet fejlesztése
 Térségi TDM szervezetnek minősül a 200 ezer vendégéjszakát meghaladó, legalább két,
földrajzilag egységnek tekinthető helyi szervezetből álló térségi TDM szervezet.
 Előnyben részesül az a térségi TDM szervezet, amelynek megalakításában vagy bővítésében a
támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált, a többi taggal földrajzilag
egységnek tekinthető helyi TDM szervezet is részt vesz.

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek
feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani tevékenységet.
1.

közül

legalább

három

Termékfejlesztés – kötelező tevékenység
a)

a helyi szinten túlmutató (a helyi útvonalak összekacsolásával) tematikus útvonalak kialakítása (pl.
gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking, vízi stb. tematikus útvonalak kijelölése, „branding”
típusú kitáblázása, felújítása a hatályos előírások alapján, csak a meglévő turista- és gyalogutak
karbantartásával);

b) tematikus csomagajánlatok kidolgozása

2.

Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)
a)

belföldi marketingtevékenység (több, maximum 4 nyelvű honlap on-line foglalási lehetőséggel,
kommunikációs kampányok, turisztikai vásári részvétel a helyi szervezetekkel összehangoltan,
(nyomtatott formában kizárólag térkép vagy éves rendezvénynaptár);

b) térségi arculat kialakítása, meglévő frissítése, továbbfejlesztése;
c)

turisztikai kártyarendszer kialakítása és bővítése a térségi TDM által lefedett teljes desztinációra;

d) külföldi marketing tevékenység azon országban, ahonnan a regisztrált vendégéjszaka szám az
összes vendégéjszakán belül eléri a 20%-ot;
e)

3.

infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, fejlesztése,
egységes desztinációs/térségi szintű TDM-IT rendszer fejlesztése és implementációja), max. a
teljes elszámolható költség 10%-a.

Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység
a)

részvétel államilag elismert oktatási intézmény szervezésében megvalósuló TDM tematikájú
szakmai képzésen;

b) a munkaszervezetek munkatársainak legalább 2 hetes, legfeljebb egy hónapos gyakornoki
részvétele külföldi munkaszervezetek tevékenységében (gyakornoki program) (a képzéshez a
TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);
c)

4.

tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kulturális-, öko-, kerékpáros-,
egészségturizmus szolgáltató részére.

Monitoring – kötelező tevékenység
a)

térségi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése a Magyar TDM Szövetség által
ajánlottak szerint (olyan monitoring-adatbázist készítése, amely xml interface-szel képes
kapcsolódni központi adatgyűjtő-rendszerhez);

b) negyedéves beszámoló a desztináció működéséről egységes tematika szerint a Nemzetgazdasági
Minisztérium részére.
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KÖTELEZŐ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
(MINDKÉT TÍPUS ESETÉN)
 nyilvánosság biztosítása.
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
(MINDKÉT TÍPUS ESETÉN)
 Információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók (kizárólag egyszintű,
földfelszíni), az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében
szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz
szükséges infrastrukturális fejlesztések.
 A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energiahatékony működését javító
beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. A jelentős átalakítással járó
létesítmények esetében elvárás a fűtési energia 100%-ának megújuló energiaforrással való
biztosítása.

 A desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges
helyi jelentőségű infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek kialakítása (pl.: kávézó,
étterem, büfé helyiség stb.) kialakítása, fejlesztése. A szolgáltató létesítmények berendezését,
üzemeltetését vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani.
 Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos
igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.
 Az egyes településeken található turisztikai attrakciók közvetlen
akadálymentesítése (az elszámolható költség maximum 10%-áig).

környezetének

KÜLÖNÖSEN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (MINDKÉT TÍPUS ESETÉN)
 Külpiaci marketing – a jelzett kivételektől eltekintve;
 Papír alapú marketing eszközök készítése, kivéve a desztináció szolgáltatásait bemutató
térképeket és az éves rendezvénynaptárokat;
 Reprezentációs, szóró-ajándékok beszerzése;
 Új épületek létrehozása (kizárólag meglévő épületek átalakítása, felújítása, bővítése,
funkcióváltása támogatható);
 Járművek beszerzése (ideértve a kerékpárokat, segway-eket, csónakokat, gépjárműveket);
 Gépjármű bérlése;
 Szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzése (pl. ajándéktárgyak);
 Kulturális intézmények pl. színház éves programja, ill. abban szereplő rendezvények,
sportrendezvények;
 Rendezvények, kivéve a helyi szervezetek esetében a garantált programokat és a kötelező
nyilvánossághoz kapcsolódó rendezvényeket;
 Új turisztikai attrakció kialakítása, kivéve a 3.1 pontban felsorolt tevékenységeket;
 Olyan termékfejlesztés, melynek folyamatos működtetését a TDM szervezet nem tudja
biztosítani;
 Továbbá, nem nyújtható támogatás olyan támogatási kérelem részére, amely GINOP 7, TOP
vagy VP forrásból támogatható tevékenységhez kér támogatást, így (nem taxatív felsorolás):
TOP 1.2.1 és 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés;
 Turisztikai vásári részvétel helyi TDM szervezetek esetében.
BELSŐ KORLÁTOK:
Költségtípus
Projekt előkészítése, tervezése (kivéve közbeszerzési
eljárások lefolytatásának költsége)
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Műszaki ellenőri szolgáltatás
Projektmenedzsment
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
Rezsi
Akadálymentesítés
Infokommunikációs fejlesztés
Marketing tevékenység

Maximális mérték (%)
5%
1%
1%
2,5%
0,5%
1%
10%
10%
50%

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

5 év

INDIKÁTOROK:
−

A TDM szervezetben együttműködő partnerek számának növekedése (fenntartási időszak végéig):
legalább 1 új tag

