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Operatív Program 

neve: 
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

Pályázati kiírás 

címe 

 

 Helyi és térségi turizmusfejlesztés (Tervezet) 
Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

 

 TOP_Plusz-1.1.3-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) Helyi önkormányzatok (GFO 321);  

b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

c) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);  

d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek 

(GFO 11, 57);  

e) Egyházi jogi személyek (GFO 55);  

f) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű alábbi GFO kóddal rendelkező civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet:  

a) Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)  

b) Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) – (GFO144)  
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Pályázati kiírás 

célja: 

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, 

melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, 

térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, 

fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése 

érdekében.  

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei 

országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, 

ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése4  
 

Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen 

értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni.  

a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése  
 

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és 

bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.  

- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a 

színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.  

- Időjárás-független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.  

b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése  
 

A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A rendezvények infrastrukturális hátterének 

fejlesztése jelen felhívás keretében támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan.  

- Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, 

nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, 

rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek).  

- Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a 
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rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló és segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó infrastrukturális 

fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok).  

 

 

c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése  
Megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élményutak kialakítása és fejlesztése.  

- A tematikus út egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó: építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, 

többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.  

- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz 

szükséges szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.  

- Időjárás-független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.  

 

B) Ökoturisztikai fejlesztések  
 

A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, 

helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.  

a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, 

állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései  
 

- Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér 

kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható fejlesztése.  

- Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.  

- Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése.  

- Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, 

esőbeállók, szelektív hulladékgyűjtés, tűzrakóhelyek kialakítása stb.  
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b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése  

- Turistafogadási feltételek kialakítása és fejlesztése;  

o Utasfogadó, utasforgalmi létesítmények építése, fejlesztése;  

o Szolgáltatási háttér infrastruktúra színvonalának emelése, kapacitások bővítése.  

- Turisztikai forgalomhoz kapcsolódó látogatóbarát funkciók bővítése, fejlesztése;  

- Vasúti pálya, gördülő állomány felújítása;  

- Legfeljebb 10 km szakaszon a vasúti szakasz meghosszabbítása, amennyiben ezáltal a kisvasút vonzereje alátámasztottan 

erősíthető;  

- Célcsoport specifikus vonzerőelemek kialakítása, bővítése;  

- Komplex turisztikai és információs látogatómenedzsment szolgáltatások kialakítása, fejlesztése;  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.  

- Az egyes állomásokon, ill. vasúti megállóhelyeken a környezetbe illő pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, esőbeállók, tűzrakóhelyek kialakítása stb.  

 

 

 

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések  
 

a) Kerékpáros turizmus fejlesztése  
Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl.: EuroVelo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai 

attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket, valamint desztinációkat hálózatos jelleggel összekötő turisztikai célú 

kerékpárosturisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése.  

b) Természetes fürdőhelyek (a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3). Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) 

alapján a fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése  

- A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, 

rendezvényhelyszínek kialakítása.  

- Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések:  
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o A strandok higiénés, esztétikai, biztonsági, információs, környezeti állapotának, vízminőségének javítása;  

o A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti területek kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (strandi 

szemétzugok megszüntetése, partvédő művek átalakítása, lídós partszakaszok kialakítása, stb.), hatályos vízjogi engedély 

alapján;  

o Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése.  

c) Vízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében  

- Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak, SUP, windsurf, kite) számára kikötőhelyek és induló helyszínek létesítése, melybe 

nem értendő bele a kölcsönző kialakítása, fejlesztése.  

- Kikötők megközelítését biztosító fejlesztések, pl.: tóba, folyóba való bejutáshoz lejáratépítése; területrendezés, a tóhoz vezető 

út építése a megközelíthetőség biztosítására, parkolók kiépítése, kitáblázás stb.  

- Kulturált fürdőzés feltételeinek kialakítása.  

- Kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló, pihenőhely, tűzrakóhelyek, mosdók, zuhanyzók, 

sportpályák, szelektív hulladékgyűjtők stb.  

- Komplex vízitúra útvonalak kialakításához szükséges fejlesztések pl.: kitáblázás (folyamkilométer tábla, sajátos élővilágra 

vonatkozó ismertetőtáblák, szárazföldön kapcsolódó nevezetességekre vonatkozó tájékoztatás stb.) hiányzó állomáshelyek 

kialakítása.  

- Vízitúra-útvonalak mentén sajátos élővilág bemutatásának biztosítása.  

- Potenciális célcsoport bővítését megalapozó fejlesztések.  

- Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív – lehetőség szerint időjárástól független – bemutatási formák 

kialakítása.  
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d) Horgászturizmus fejlesztése  

- Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, 

mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek környezetbe 

illőnek kell lenniük.  

- Horgásztavak élővilágának bemutatása.  

 

 

D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása  
Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása, amelyek biztosítják:  

- TOP Pluszban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását;  

- rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását (csökkentik a források elaprózódásának kockázatát);  

- a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését;  

- turisztikai vonzerők hálózatosodását;  

- hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá rendezve egymást erősítsék;  

- tematikus térségek (desztinációk) létrehozásának megalapozását, ezáltal önálló turisztikai arculat kialakítását térségi, megyei 

szinten.  

 

E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak 

felszámolása a komplex élményszerzés érdekében  
 

Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek elégedettségét meghatározó 

infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál 

hatékonyabb hasznosításához, jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási 

hatást:  

- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.  

- Parkolók építése.  

- Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.  

- Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek fejlesztése, interpretációja).  
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- Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése érdekében.  

- Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken) nyilvános mosdók kialakítása.  

- Pihenőhelyek létesítése.  

- Ivókutak elhelyezése.  

- Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása.  

- Internet hozzáférési pontok biztosítása.  

- Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek:  

a) Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció.  

b) Akadálymentesítés – jelen felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján  

c) Szórt azbesztmentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 2.3. fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján  

d) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 2.3. fejezetében az energiahatékonysági 

intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján  

e) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum alapján  

 

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi 

tevékenységek:  

a) A felhívás 2.1.1. pontjában meghatározott turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés.  

 

b) A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai 

termék arculatának megteremtése.  

 

c) Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai 

attrakció kiegészítő elemeként.  
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d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, 

gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok, 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 azt nem 

kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni. (Kivéve a 2.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, 

ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)  

 

e) A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások 

hasznosítása.  

 

f) A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, 

épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.  

 

g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapvető infrastruktúrájának kialakítása (pl. a desztináció 

kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség kialakítása 

elszámolható, a de berendezési tárgyak, eszközök beszerzése a felhívás keretében nem támogatható.). Ezen fejlesztések csak 

abban az esetben támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósulnak meg oly 

módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. (Kivéve a 2.1.1. E.) ponthoz 

kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)  

 

h) Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor beszerzése.  

 

i) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása (kivéve kerékpárkölcsönző kialakítása).  

 

j) Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az adott géphez az eszköz-adapterek 

opcionálisan választhatók, úgy téli- és nyári adapterekkel  

együtt), vagy meglévő gépekhez a kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához szükséges adapterek beszerzése.  

 

k) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:  

- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,  

- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),  
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- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,  

- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),  

- Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása.  

 

l) Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kialakítása. (A kötelezően előírt akadálymentesítésen felüli akadálymentesítés „Segédlet a közszolgáltatásokhoz 

és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez ” c. dokumentum alapján).  

 

m) ITS vagy Településfejlesztési Terv (ITS-sel egyenértékű integrált, területi alapú, fenntartható fejlesztést szolgáló stratégiai 

dokumentum) elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.  

 

 

 

Beadás 

határideje: 
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége az adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletben 

található 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon1, 50 490 

000 000 Ft.  

 

  

 


