Felhívás turisztikai projektjavaslatok
benyújtásához – Nógrád megye 2014-2020
1. Előzmények
A nógrádi Integrált Területi Program összeállítását megelőző projektgyűjtés során a megyei
szereplőktől számos turisztikai fejlesztési javaslat érkezett be. Ezeknek egy jelentős része
azonban pontszerű fejlesztést célzott meg, ami a Terület- és településfejlesztési Operatív
Programból (TOP) nem lesz támogatható. A megyei közgyűlés döntése alapján a turisztikai
projektek rendszerbe fűzése három projektcsomagban folytatódik. Ehhez szükséges, hogy az
illeszkedő projektek gazdái fejlesztési szándékukat megerősítsék, a nem illeszkedő
javaslatokat átgondolják, vagy esetleg új kezdeményezések szülessenek a megyei turisztikai
kínálat komplex bővítéséhez.

2. A támogatás célja
Kapcsolódó TOP prioritási tengely:
Egyedi TOP célkitűzés:

TOP intézkedés:

TOP1
Térségi
gazdasági
környezet
fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
A turizmus területi adottságaiban rejlő
endogén potenciál kibontakoztatása a
foglalkoztatás elősegítése érdekében
TOP1.2
Társadalmi
és
környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Országos célkitűzések:
A felhívás célja térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai
fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerők elemeire épülő,
koordinált, hálózati jellegű fejlesztések valósíthatók meg.
Ennek keretében kulturális, épített, illetve természeti örökség / turisztikai vonzerők
fejlesztésére nyílik lehetőség.
Megye célkitűzések és turisztikai vonzerők:
A turisztikai csomag esetén megyei vezérprojektnek (vezérattrakciónak) már meglévő, vagy
éppen fejlesztés alatt álló kiemelt, ismert látogatóhelyeket nevesítettünk. A támogatandó
projekteknek ezekre kell ráfűződniük, azaz kiegészítő programot, szolgáltatást kínálni az adott
céllal a megyébe érkező turistáknak.
A vezérprojektek és kapcsolódó tematikus célkitűzések:
Vonzerő típusa, besorolása
A. Öko- és geoturizmus
B. Kulturális és örökségturizmus

Megyei vonzerő megnevezése, melyhez a
projektnek kapcsolódnia kell
Ipolytarnóci ősleletek - geológiai és
természeti értékek bemutatása
Hollókő Ófalu - Nógrád kulturális

örökségének megőrzése és bemutatása
C. Testi-lelki egészség turizmus
Szentkút (nemzeti kegyhely) - testi-lelki
megújulást támogató turisztikai helyszínek
és szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
E felhívásra benyújtott projekteknek mind az országos, mind a megyei célkitűzéseknek
meg kell felelniük.
Nem támogatható olyan projekt, amely a fenti kategóriák valamelyikébe nem sorolható
be egyértelműen!

3. Projektgazdák köre
A.
B.
C.
D.
E.

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek,
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
civil szervezetek, non-profit szervezetek
egyházak.
állami erdőgazdaságok.

4. Támogatható tevékenységek
A. Helyi vagy térségi jelentőségű kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése
(pl. kiállító és bemutató helyek, többfunkciós szolgáltató egységek, interaktív terek,
tematikus utak)
B. Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése
C. Történeti kertek, gyűjteményes növénykertek fejlesztése
D. Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése (meglévő
hálózatokra ráhordó, vagy turisztikai attrakcióhoz csatlakozó kerékpárutak,
kapcsolódó kerékpáros szolgáltatásokkal)
E. Fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület infrastrukturális
fejlesztése
F. Tematikus parkok fejlesztése
A projekteken belül, illetve önállóan szálláshely kialakítása, fejlesztése nem támogatható.
Mivel Salgótarján Megyei Jogú Város a TOP-ban különálló intézkedés és saját forráskeret
mentén önállóan tervezi turisztikai fejlesztéseit, jelen felhívásra Salgótarjánban megvalósuló
fejlesztés nem nyújtható be.

5. Támogatható tevékenységek
támogatási intenzitás szerint

besorolása

Támogatható tevékenység
Támogatási jogcím
A. Helyi vagy térségi kulturális célú támogatás
jelentőségű kulturális
és
örökség
helyszínek turisztikai
fejlesztése
B. Természeti
és kulturális célú támogatás
környezeti
értékek
ökoturisztikai
célú

támogatási

jogcím

Támogatási intenzitás
100%

100%

és

fejlesztése
C. Történeti
kertek, kulturális célú támogatás
100%
gyűjteményes
növénykertek
D. Turisztikai
célú Állami támogatásnak nem 100%
kerékpárforgalmi
minősülő támogatás
létesítmények
kialakítása
és
fejlesztése
E. Fürdőzési
célra
engedélyezett víz és
a
hozzá
tartozó
vízparti
terület
infrastrukturális
fejlesztése
F. Tematikus
parkok
fejlesztése

regionális
támogatás

beruházási 50%

de
minimis
támogatás 100%
200.000 EURO-ig
kulturális célú támogatás

100%

nem kulturális cél esetén 50%
regionális
beruházási
támogatás

6. A támogatás minimum és maximum értéke, speciális tartalmi
feltételek
Az igényelhető minimális támogatás összeg: 15 millió forint.
Az igényelhető maximális támogatás összege: 800 millió forint
Mind a turisztikai attrakciók, mind a szolgáltatások esetében elengedhetetlen a más piaci
szereplőkkel való együttműködés. Ebben lehet partner kapcsolódó attrakció, szálláshely vagy
más szolgáltatatás, illetve egyéb turizmusban érintett szervezet. Minden projektben kötelező
az együttműködéseket és azok formáját bemutatni.
A turizmus szezonális ingadozásának csökkentése érdekében a támogatott létesítményeknek
egész évben, de legalább az év 300 napján nyitva kell tartaniuk. Továbbá az adott turisztikai
attrakció főszezonjában heti 6 napon, naponta min. 4 órában kötelező a nyitva tartás.
A tervezett beruházás esetén be kell mutatni, hogy a tervezett turisztikai fejlesztés milyen
egyéb TOP-ból vagy ágazati operatív programból megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódik, a
beruházások összehangolása hogyan történik meg.

7. Monitoring mutatók
A projekt adatlapon az alábbi monitoring mutatók kitöltése kötelező
Látogatószám/szolgáltatást igénybe vevők száma
Foglalkoztatottak száma/teremtett munkahelyek száma
Fejlesztett ingatlan nettó alapterülete (amennyiben releváns)

8. A projektjavaslat benyújtásának módja, határideje
Projektet benyújtani a www.nograd.programtervezes.hu honlapon keresztül lehet. A
projekt benyújtásához regisztrálni kell.
A regisztrációhoz szükséges adatok:
-

Pályázatot feltöltő személy neve
Pályázatot feltöltő személy email címe
Pályázatot feltöltő személy telefonszáma

A regisztrációhoz szükséges adatokat a mango.eva@nmtkht.hu email címre kell
elküldeni.
A projektek benyújtására 2014.12.15-ig van lehetőség, kizárólag elektronikus úton.

