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A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15

Projektcél: A felhívás szerint azok a pályázók, akik vállalják, s pályázatban
megfelelő módon alátámasztva dokumentálják, hogy a bemutatott projekt
eredményesen hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának
támogatásához, a családok segítéséhez a projekt megvalósításának
költségeihez a támogató 100 %-ban hozzájárul.
Bölcsődék és óvodák szolgáltatási színvonalának, férőhelyeinek fejlesztése.
Az önállóan támogatható tevékenységek köre:
Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a
főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);
b) új telephely/szolgáltatás létesítése;
c) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése;
kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
d) bezárt telephely újranyitása;
e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős
programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.
Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari
játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő
eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún.
wireless) technológiák beszerzését.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
a) tanmedence felújítása, bővítése;
b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
c) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos
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jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és
időszakos gyermekfelügyelet);
e) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás
esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez kapcsolódóan);
f) megújuló energiaforrások alkalmazása.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
a) akadálymentesítés
b) szórt azbeszt mentesítése
c) energiahatékonysági intézkedések
d) nyilvánosság biztosítása
e) Projekt előkészítés:
o szakmai előkészítés
o közbeszerzés
f) Mérnöki feladatok
g) Projektmenedzsment
h) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának
kötelező tevékenységét
A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum
összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében
kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%
A pályázatokban igényelható támogatás összege általában 1 és 300 millió Ft
közt van.
A benyújtás időpontja március második harmadában kezdődik, a megyeileg
illetékes Államkincstárhoz kell benyújtani a papír alapú dokumentumokat, a
pályázatot az arra szolgáló elektronikus felületen kell elkészíteni.
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Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
A felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15

Projektcél: A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és
felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a
belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető
rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a
külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
Az önállóan támogatható tevékenységek köre:
- Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója
a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
- Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése, rekonstrukciója
- Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései
(belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről
elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető
csatornák)
- Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi
töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
- Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása,
kizárólag a magas talajvízállású ill. karsztvíz fakadóvizes területeken.
- Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során
sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás
előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat
felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése,
bővítése.
- Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító
berendezések és hordalékfogók létesítése).
- Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a 3.1.1
fejezet D) pontban meghatározott „Belterület védelmét szolgáló
csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése,
rekonstrukciója” pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva.
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- Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen
beleértve az előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló
területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is
figyelembe kell venni).
- Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója,
amennyiben indokolt.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.
- Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló,
tájékoztató akció
- Projekt előkészítés:
- o szakmai előkészítés
- o közbeszerzés
- Mérnöki feladatok
- Projektmenedzsment
- Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának
kötelező tevékenységét
A támogatás mértéke, összege
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum
összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus
mellékletében kerül szabályozásra.
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%
A pályázatokban igényelható támogatás összege általában 10 és 400 millió Ft
közt van.
A benyújtás időpontja 2016. február 18-tól 2016. április 18-ig, a megyeileg
illetékes Államkincstárhoz kell benyújtani a papír alapú dokumentumokat, a
pályázatot az arra szolgáló elektronikus felületen kell elkészíteni.
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Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
VP-6-7.4.1.1-16
Projektcél:
1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló
közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a
megújuló energiaforrások használata;
2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső
rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása,
fejlesztése.
Az önállóan támogatható tevékenységek köre:
1. célterület esetében:
az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi
funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló
energia hasznosítását célzó fejlesztése
2. célterület esetében:
Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett
épület, épületek, épületrészek külső felújítása.
3. célterület esetében:
Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:
a. a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése,
bővítése;
b. a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum
3 millió forint bekerülési értékig.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- Projekt előkészítés:
o szakmai előkészítés
o közbeszerzés
- Mérnöki feladatok
- Projektmenedzsment
- Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának
kötelező tevékenységét
A támogatás mértéke, összege
- a támogatási intenzitás 75-95 %, a támogatás maximális összege 30-180
millió Ft.
A pályázatok benyújtására 2016. március 28.-tól lehetséges, első bírálati
határnap 2016. július 31.
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Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-5.1.2-15
Projektcél: A Felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő
foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon
forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és
foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány
támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek
munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez
és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
Az önállóan támogatható tevékenységek köre:
- Főtevékenység:
Foglalkoztatási
megállapodások
(paktumok)
programrészéhez (1. főtevékenység)
- Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez,
foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység)
Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
1. főtevékenységéhez kapcsolódóan:
- foglalkoztatási paktum létrehozása
- részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása,
- munkaprogram, projekttervek kidolgozása,
- igényfelmérések elvégzése,
- paktumiroda felállítása és működtetése,
- működési tapasztalatainak összegyűjtése,
- projekt folyamat részletes dokumentációja,
- minősítés megszerzése,
- figyelemfelkeltés,
- megvalósítási tanulmány,
2. főtevékenységéhez kapcsolódóan:
- célcsoport min. 6, max. 12 hónapos6, folyamatos, támogatott, vagy nem
támogatott foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása
- célcsoport továbbfoglalkoztatása,
Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- nyilvánosság biztosítása,
- projektmenedzsment,
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Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek:
A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA
tevékenységek – 1. kiegészítő tevékenység7:
a) helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének
kialakítása;
b) jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés - feltárása, és
disszeminációja,
c) termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv
kidolgozása;
d) a helyi termelők és szolgáltatók alapvető vállalkozói készségét növelő
képzések támogatása;
e) a helyi kézműves iparhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzések a
lakosság és a helyi gazdasági szereplői részére;
f) hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések
disszeminációja;
g) tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások,
felmérések, értékesítési akciók támogatása, ismeretterjesztő fórumok a helyi
gazdaság vonatkozásában);
B. A Vidékfejlesztési Programmal való átfedés-mentesség biztosítása érdekében
kizárólag nem mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású élelmiszertermékek esetében alkalmazható tevékenységek – 2. kiegészítő tevékenység:
a) kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása
b) elektronikus helyi vásárlói és termelői, szolgáltatói platform (web oldal)
kialakítása
c) helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia
d) helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói
megbeszélések és konferenciák
e) helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői
támogatása
C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
tevékenységek – 3. kiegészítő tevékenység:
a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek,
b) egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv
kidolgozása, kapcsolódó marketing és arculatterv készítés;
c) nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések
disszeminációja;
d) a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi
integrálása; gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok,
rendezvények szervezése, tapasztalat-csere támogatása
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A támogatás mértéke, összege:
A Felhívás keretében igényelhető támogatás minimum és maximum összege a
felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül
szabályozásra.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A támogatás összege 40-250 millió Ft.
A támogatások benyújtásának legkorábbi időpontja 2016. március 17.benyújtási határidő 2016.07.25.

Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.1.3-15
Projektcél: a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati
többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási
láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi
mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi
termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló
agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.
Az önállóan támogatható tevékenységek köre:
A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása,
B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések
támogatása
C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések
támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- a fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill.
közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés,
- megújuló energiaforrások részarány-növelése.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- akadálymentesítés,
- szórt azbeszt mentesítése,
- energiahatékonysági intézkedések,
- nyilvánosság biztosítása,
- projekt-előkészítés költségei,
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei,
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-

projekt menedzsment költség,
általános (rezsi) költség,
adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát),
tartalék.

A támogatás mértéke, összege:
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum
összege a felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus
mellékletében kerül szabályozásra.
- A támogatás maximális mértéke nem állami támogatásnak minősülő
támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a.

Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
TOP-1.1.1-15
Projektcél: az önkormányzat a betelepülő vállalkozások meglévő, illetve új
telephelyeinek kialakításával és fejlesztésével, az ipari park elérhetőségének
javításával, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének
biztosításával járul hozzá. Az ipari parkok és iparterületek az
infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak
regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az
üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul
a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és
szélesebb körű szolgáltatások által.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő,
címmel rendelkező parkok esetében)
B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve
zöldmezős beruházások
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése
során a megújuló energiaforrások részarány-növelése,
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- Az ipari park, tudományos és technológiai park, iparterület működtetéséhez
és a betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést
elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök,
berendezések beszerzése
- Barnamezős területek kármentesítése
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
akadálymentesítés,
szórt azbeszt mentesítése,
energiahatékonysági intézkedések,
nyilvánosság biztosítása,
projekt-előkészítés költségei,
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei,
projekt menedzsment költség,
általános (rezsi) költség,
adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát),
tartalék.
A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió
Ft, maximum 800 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A pályázatok benyújtására 2016. február 29-től 2016. május 23-ig van
lehetőség.

Egyedi szennyvízkezelés
VP6-7.2.1.2-16
Projektcél: a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a
2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm
természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az
intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki
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települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a
vidéki életminőség javításához.
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének
segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba
vezetése;
b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő
berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó
gyűjtőhálózat kialakítása;
c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó
műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal
megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési
ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó
állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték
alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása
természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő
berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli
tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával,
felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli
szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével,
vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes
hasznosításával.
Önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak:
- Előkészítési tevékenységek
(pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender
és kiviteli tervek készítése);
- Projektmenedzsment tevékenységek;
- Próbaüzem;
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- Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján
kötelező);
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű
beszerzése;
- Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap
szállításához szükséges jármű vásárlása;
- Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő
berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
- A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;
- A
támogatásból
létrehozandó
létesítmények
megközelítéséhez
elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások
megvalósítása;
- A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével
közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda,
kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi
paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes
forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés
alapján lehetséges.
A támogatás mértéke, összege:
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió
Ft.
- A támogatás maximális mértéke 75-95 %.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig van
lehetőség. Első bírálati határidő: 2016.06.15.
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Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.2.1-15
Projektcél: 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.
Önállóan támogatható tevékenységek:
- A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők
fejlesztése
- Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
- Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak –
kialakítása, meglévők fejlesztése
- Ökoturisztikai fejlesztések
- Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
- Az önállóan támogatható tevékenységek elemeire épülő turisztikai
termékcsomagok létrehozása
- Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai
infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex
élményszerzés érdekében
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- A turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés
- A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai
tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának
megteremtése.
- Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark,
szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai
attrakció kiegészítő elemeként.
- Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése
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- A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését
javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások hasznosítása.
- A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű
restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok,
díszítőelemek restaurálása.
- Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása
- Rendezvényhelyszín
infrastrukturális
fejlesztéséhez
kapcsolódóan
rendezvénysátor beszerzése.
- Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését
célzó képzés.
- Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása.
- Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett
turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan
- Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság
típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.
- akadálymentesítés
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- marketing tevékenység
- akadálymentesítés,
- szórt azbeszt mentesítése,
- energiahatékonysági intézkedések,
- nyilvánosság biztosítása,
- projekt-előkészítés költségei,
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei,
- projekt menedzsment költség,
- általános (rezsi) költség,
- adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát),
- tartalék.
A támogatás mértéke, összege:
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 80 millió
Ft, maximum 1 450 millió Ft.
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A pályázatok benyújtása 2016. február 25-től 2016. április 27-ig lehetséges.
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