GINOP-7.1.1-15
NEMZETI KASTÉLY- ÉS VÁRPROGRAM TURISZTIKAI CÉLÚ
FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A Felhívás hozzájárul a Kormány gazdaságfejlesztési céljaihoz, mert a fejlesztéseken keresztül
közvetlenül és közvetve is üzleti lehetőséget biztosít kis- és középvállalkozásoknak, valamint tovább
növeli az erős multiplikátorhatásokkal rendelkező turizmus iránti keresletet, így jelentősen
hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez is.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, valamint az általa vezetett
konzorciumok

−

Jelen felhívás keretében konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében a konzorcium vezetője
minden esetben a Forster Központ, a támogatást igénylő konzorciumi tag lehet:
 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt,
 önkormányzatok,
 költségvetési szervek,
 nonprofit szervezetek.

KERETÖSSZEG:
−

33 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

30-45 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

1.500 M Ft

−

Világörökségi helyszínen 3.000 M Ft

−

Jelen felhívás keretében egy kedvezményezett egynél több alkalommal is részesülhet támogatásban egy
helyszín fejlesztése érdekében (egy helyszín a Kastély- és Várprogramban meghatározott egy kastélyt
vagy várat jelent). Azonban az egy helyszínre összesen elnyerhető támogatás nem lehet nagyobb, mint
1.500 M Ft, világörökségi helyszínen legfeljebb 3.000 M Ft.

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

100%

ELŐLEG:
−

A megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 300 M Ft

ELJÁRÁSREND:
−

kiemelt

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2015. szeptember 28-tól 2017. augusztus 31-ig

PROJEKTIDŐSZAK:
−

36 hónap

−

A projekt a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.

−

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 2020. június 30-ig

−

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. november 30.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

−

A Közép-magyarországi Régióban felmerülő, de a kevésbé fejlett régiók érdekeit szolgáló költségek
elszámolhatóak az európai parlament és a tanács 1303/2013/EU rendeletének 70. cikkelyének
megfelelően.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Önállóan támogatható tevékenységek:
−

Egyedi turisztikai profil kialakítása (a helyszín egyediségére építő, a turisztikai élmény alapjául szolgáló
innovatív attrakciófejlesztés) – kötelező projektelem.

−

Az örökséghelyszín eredeti funkciójának bemutatását, illetve az élményszerű látogatás feltételeit
biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai
fejlesztések, interaktív bemutatási formák – kötelező projektelem, melyre a projekt teljes
költségvetésének minimum 10%-át szükséges fordítani.

−

A turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása – kötelező projektelem.

−

Gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér kialakítása, nemzetközi vonzerővel
rendelkező, az épület történelméhez, funkciójához kapcsolódóan hagyományosan megrendezésre
kerülő kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastrukturális
feltételek fejlesztése.

Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
−

Műemlékek felújítása, helyreállítása, restaurálása.

−

Kastélykertek parkosítása és felújítása: sétautak felújítása, nyomvonal rekonstrukciója, a történeti kert
jellegzetes stílusjegyeit, egyéb szerkezeti elemeit megőrző, helyreállító rekonstrukció (pl.:
gyalogoshíd), a kert növényállományának rekonstrukciója, zöldfelület növelése (növények telepítése).
A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes költségvetésének 10%-a fordítható.

−

Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek,
kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése
érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz
szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése
közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki
számára elérhetővé kell tenni. A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes költségvetésének 10%-a
fordítható.

−

A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása és beszerzése,
illetve épületekhez kötött műtárgyak restaurálása. A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes
költségvetésének 10%-a fordítható.

−

A fő tevékenységekhez kapcsolódó, egyéb infrastrukturális fejlesztések:

−

A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások,
illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó
létesítmények esetében – kivéve várak – elvárás a fűtési energia 100%-ának megújuló energiaforrással
való biztosítása kivéve, ha hatósági engedély hiányában nem valósítható meg, vagy a műszaki
adottságok és lehetőségek figyelembevételével, műemlékvédelmi érdekek sérülése nélkül,
költséghatékonyan nem kivitelezhető.

−

Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak
kereskedelméhez szükséges infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek kialakítása (pl.:
kávézó, étterem, büfé helyiség stb.), fejlesztése. A szolgáltató létesítmények berendezését,
üzemeltetését ajánlott vállalkozó bevonásával biztosítani. Ezen fejlesztések csak abban az esetben
támogathatóak, amennyiben a turisztikai attrakció területén valósulnak meg.

−

Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása, továbbá a fogyatékossággal élő személyek
fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások
kialakítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:
 Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása
 Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök stb.),
 Gyermekgondozási helyiség (pl. pelenkázó) biztosítása,
 Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető
helyiség),
 Családi gépjármű parkolóhelyek biztosítása.

−

Marketing tevékenység – kötelező projektelem. A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes
költségvetésének 8%-a, de legfeljebb 60 millió forint fordítható. Ezen belül a nyomtatott
kiadványokra fordított költségek aránya nem haladhatja meg a 25%-ot, azaz a 15 millió forintot.

−

Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés.

FENNTARTÁSI IDŐSZAK:
−

5 év

