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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2012. május 24.-i rendkívüli ülésen nem döntött arról, hogy a
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat előkészítése elindulhat, ezért ismételten indítványozom a napirendi pont megtárgyalását.
2012. április 24.-ével megjelent a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” címmel a DDOP-2.1.1/A.B-12
kódszámú konstrukció.
A pályázat alapvető célja a hazai turizmus szektor és ezen keresztül a teljes magyar
gazdaság versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. Ennek érdekében a konstrukció versenyképes turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítását és fejlesztését támogatja.
A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében rendelkezésre álló forrás 3300 millió
Forint, az elnyerhető támogatás összege legalább 51 millió Forint, legfeljebb 500
millió Forint. A támogatható pályázatok várható száma 12 db.
Maximális támogatási összeg, millió Ft
Tevékenység

Dél-Dunántúli Régió (millió
Ft)

Gyógy- és termálfürdők technológiai és szolgáltatásfejlesztése

500

Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása

500

Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése

300

Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése, kerékpáros
turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése

200

Meglévő állatkert, vadaspark turisztikai célú fejlesztése

500

Természetes fürdőhely turisztikai célú fejlesztése

300

Személyhajó kikötők, vitorláskikötők, csónakkikötők turisztikai célú fejlesztése

400

Vallási turizmus fejlesztése

500

Bármilyen turisztikai célú vállalkozási tevékenység

500

Többféle tevékenység megvalósítása esetén a projekt keretében igényelhető maximális támogatási összeg megegyezik a tevékenységekre igényelhető támogatási összegek közül a legmagasabbal.
A pályázók köre:
I. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok. /Gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók/

II. Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.
III. Nonprofit szervezetek.
A pályázat benyújtása konzorciumi formában is lehetséges.
A támogatható tevékenységek köre témakörök szerint a következő:
§ Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása;
§ Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése;
§ Parti sétányok kialakítása, fejlesztése /Dél-Dunántúli Régió területén önállóan
nem, csak valamely más vonzerőfejlesztéssel együtt támogatható/;
§ Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése /csak
turisztikai szolgáltatásfejlesztéssel együtt/;
§ Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése;
§ Gyógy- és termálfürdők technológiai és szolgáltatásfejlesztése;
§ Meglévő állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése;
§ Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése;
§ Személyhajó kikötők, vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató
létesítmények és szolgáltatások turisztikai célú fejlesztése és kiépítése;
§ Vallási turizmus fejlesztése
§ Bármilyen turisztikai célú vállalkozási tevékenység, amely megfeleltethető a Pályázati Felhívásban szereplő támogatás céljának és nem tartozik a felhívás által
meghatározott egyéb kizáró feltételek alá.
Önállóan nem támogatható, a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, választható tevékenységek:
§ A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló, környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése. (pl. kiszolgáló utak, parkok, parkolók, kerékpártárolók és támaszok);
§ Vallási turizmus célú szálláshely fejlesztése;
§ Parti sétányok kialakítása, fejlesztése;
§ A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása;
§ Képzés;
§ Állami tulajdonban lévő műtárgyak restaurálása – a 100 %-ban állami tulajdonban lévő, kizárólagos állami tulajdonban tartandó műemlék, műemlék együttes
vagyonkezelője által indított fejlesztések esetén, a műemlék berendezéséhez
szükséges állami tulajdonban lévő műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása,
illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

§ Nyilvánosság biztosítása;
§ A turisztikai attrakció illetve szolgáltatás piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketing tevékenység, promóció támogatása;
§ Projektszintű könyvvizsgálat;
§ Kerékpárforgalmi létesítmény és/vagy kerékpáros turisztikai szolgáltatás fejlesztését tartalmazó projektek esetén kerékpárosbarát projektelem megvalósítása;
§ Akadálymentesítés.
Egyéb kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
§ Megvalósíthatósági tanulmány készítése;
§ Szakmai együttműködési megállapodások létrehozása;
§ Részletes marketingstratégia készítése a megvalósíthatósági tanulmány részeként;
§ Munkahelyteremtés – legalább 2 fő teljes munkaidős foglalkoztatásának megfelelő új munkahely teremtése;
§ A pályázó a TDM szervezet tagjává válik, vagy szándéknyilatkozatban vállalja
a belépést a majdani megalakulás esetére;
§ Termál és gyógyfürdőfejlesztésre vonatkozó feltételek:
- Fejlesztés csak meglévő, jelenleg is működő fürdő esetén;
- A fejlesztés eredményeként a fürdő jövedelmezőségének javulnia kell;
- A regionális versenytársaktól eltérő fókuszú, versenyelőnyt biztosító egyedi
kínálat és arculat létrehozása;
- A fejlesztés akkor támogatható, ha a fürdő környezetében a fürdő kapacitásainak megfelelő szálláshely-kapacitás is megjelenik a fenntartási időszak végére;
§ Történelmi és kulturális örökség hasznosítása:
- Történelmi, épített, szellemi és kulturális örökség, kulturális világörökség értékeinek kibontakozásával turisztikai attrakcióvá fejlesztésük, melyekhez látogatóbarát-, valamint élményelemekkel való bővítést kell alkalmazni;
- Tematikus utak fejlesztése.
§ Parti sétányok kialakítása, fejlesztésére vonatkozó javaslatok:
- A terület a település turisztikai szempontból fontos pontjait (attrakciók/szolgáltató létesítmények) érintse, kösse össze;
- Turisztikai információs eszközök/táblák kihelyezése;
- Padok kihelyezése;
- Játszó és/vagy pihenőhelyek és/vagy sportos aktivitást lehetővé tevő rekreációs tér kialakítása;
- Kialakítandó sétány hossza el kell, hogy érje az 500 m-t;
- Parti sétányok kialakítása, fejlesztése nem célozhatja kizárólag vállalkozási típusú szolgáltatások és attrakciók összekötését, elérhetőségét.

§ Bármely régió területéről benyújtott, kerékpáros turisztikai projekt esetében
kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása, az alábbi fejlesztések, szolgáltatások biztosításával kötelező:
- Kerékpártároló, kerékpár támasz vagy kerékpárparkoló;
- Kerékpárosoknak szóló információs szolgáltatás;
- Alapvető szerviz egységcsomag, melynek tartalma: fék, váltó, gumi szereléséhez szükséges szerszámok, gumijavító szett, kerékpár pumpa;
- Együttműködési megállapodás a közelben lévő kerékpár szervizzel a szerviz
jellegű szolgáltatások biztosítására, vagy helyszínre kiszálló, szabadnapokon is
működő szervizszolgáltatás biztosítása.
§ Meglévő állatkertek és vadasparkok továbbfejlesztése, valamint új állatkertek fejlesztése támogatható.
§ Gyalogos útvonalfejlesztés – turistaút, zöldút, tanösvény, zarándokút, stb.
§ Természetes fürdőhelyek fejlesztésére vonatkozó feltételek.
§ Vallási turizmus fejlesztésére vonatkozó feltételek:
- A fejlesztendő helyszín már működő zarándokút vagy létező vallási turizmus célú tematikus út része;
- A fejlesztéssel a pályázói körbe tartozó egyházakhoz kapcsolódó vallási turizmus célú tematikus út jön létre;
- Szükséges benyújtani a pályázói körbe tartozó azon egyház főhatóságának nyilatkozatát, amelyhez a létrejövő tematikus út kapcsolódik;
§ Szálláshelyek szolgáltatásfejlesztése – csak a NYD régió és a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetre eső részén, a pályázat benyújtásakor is üzemszerűen működő szálláshelyen támogatható.
§ A pályázó köteles HR tervet készíteni a megadott sablon szerint, a megvalósíthatósági tanulmány részeként.
§ Azbesztmentesítés - amennyiben releváns
§ Az „Útikalauz a klímabarát turizmushoz” c. kiadvány „2. A turistáknak
szolgáltatásokat nyújtó különféle szervezetek” c. fejezetből megvalósítható, a
pályázatban elfogadott tevékenységek listája:
- ÜHG kibocsátás csökkentése – LED világítás, nyílászáró cser, napelem,
napkollektor hasznosítás, stb.
- Új alacsony ÜHG kibocsátású turisztikai termékek fejlesztése;
- Alkalmazkodás – árnyékolók, hűsítők;
- Egyéb tevékenysége a klímatudatosság elterjesztése érdekében.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az igényelhető támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:
Pályázók köre

Közcélú
vagy
kulturális
célú

Vállalkozási célú

Költségvetési szervek és
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek

100 %

100 % de minimis

Önkormányzati többségi
tulajdonú vállalkozás

100 %

Központi költségvetési
szerv

100 %

A közcélú tevékenység mellett, vállalkozási tevékenység esetén de
minimis keret erejéig 100 %
Regionális beruházás esetén:
· Egyéni-, mikro- és kisvállalkozás -70 %
· Középvállalkozás- 60 %
· Nem KKV – 50 %
100 % de minimis

Állami többségi tulajdonú
vállalkozás

100 %

Magánvállalkozás, szövetkezet, egyéni vállalkozók

-

Egyesület, alapítvány,
egyéb jogi személyiségű
non-profit szervezet

95 %

A közcélú tevékenység mellett, vállalkozási tevékenység esetén de
minimis keret erejéig 100 %
Regionális beruházás esetén:
· Egyéni-, mikro- és kisvállalkozás -70 %
· Középvállalkozás- 60 %
Nem KKV – 50 %
Regionális beruházás esetén:
· Egyéni-, mikro- és kisvállalkozás -70 %
· Középvállalkozás- 60 %
· Nem KKV – 50 %
Kerékpáros turisztikai szolgáltatások esetén regionális beruházás szerint, vagy 95 % de minimis
Regionális beruházás esetén:
· Egyéni-, mikro- és kisvállalkozás -70 %
· Középvállalkozás- 60 %
Nem KKV – 50 %
Önállóan megvalósított kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése és
kerékpáros turisztikai szolgáltatások esetén regionális beruházás szerint vagy 95 % de minimis

Egyházak, szervezeti egységeik, illetve intézményeik

95 %

Regionális beruházás esetén:
· Egyéni-, mikro- és kisvállalkozás -70 %
· Középvállalkozás- 60 %
Nem KKV – 50 %

Közszféra pályázó esetén a 100 %-os támogatási mértékkel támogatható közcélú
tevékenységek mellett de minimis támogatás erejéig igényelhető 100 %-os támogatási
mértékkel vállalkozási tevékenységre is támogatás.
A pályázatok benyújtása 2012. július 1-től 2012. augusztus 31-ig lehetséges.
Jelen kiírásban egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében
történik a pályázatok elbírálása – a felhívásra benyújtott, és befogadott összes pályázatról a szakmai értékelés alapján egy időpontban születik döntés.

A „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítani kívánt, tervezett tevékenységek:
· A Kossuth szoborcsoport restaurálási munkálatainak elvégzése, (relief rendbetétele, posztamens beszerzése) Horvay-síremlék kialakítása;
· A szigeterdőben található Lakótorony funkcióval történő bővítése – interaktív
tárlat (az első felelős magyar kormány tevékenységének, tagjainak bemutatása,
korabeli fegyver és ruhakiállítás, stb.);
· A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló, környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése – tereprendezés, egységes pihenőpadok, szemetesek, kerékpártárolók, sétányok rendbetétele, felújítása, megújuló energiaforrás (napelem) alkalmazása a park közvilágításában;
· A Szigeterdőben található kerítés felújítása;
· A természetvédelmi terület növényesítése;
· Egységes turisztikai információs eszközök/táblák beszerzése, kihelyezése;
A tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a Szigeterdő, mint kultúrtörténeti emlékhely
és pihenő park, kiegészítő turisztikai attrakcióként szolgálná a városba érkező turisták
programjait, biztosítva ezzel az alternatív kikapcsolódás lehetőségét.
A pályázat benyújtásához szükséges, csatolandó mellékletek listája:
- A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása;
- Pénzügyi alkalmasság igazolása – önkormányzat pályázó esetében a pénzügyi alkalmasság igazolása a mérleg benyújtásával szükséges;
- Engedély és tervdokumentáció;
- Szakmai megalapozó tanulmány – megvalósíthatósági tanulmány;
- Részletes költségvetés;
- Szakmai nyilatkozatok, megállapodások:
· A projekt szakmai tartalmának megfelelő együttműködési megállapodások;
· Az NGM-nél regisztrált TDM szervezet vezetője által kiállított nyilatkozatok,
arról, hogy a projektgazda és a TDM szervezet a marketingstratégiáról egyeztettek és a pályázó a TDM szervezet teljes jogú tagjává válik. Amennyiben a
desztinációban nem működik regisztrált TDM szervezet, úgy a pályázó szervezet szándéknyilatkozata nyújtandó be arra vonatkozóan, hogy a TDM
szervezet megalakulása vagy sikeres regisztrációja esetén vállalja a TDM
tagságot.
· Nyilatkozat a Duna Makro Regionális Stratégiához való illeszkedésről –
amennyiben releváns;
- Tervezői nyilatkozat az akadálymentesítés megfelelőségéről;

A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányt a hivatal Projektkoordinációs Csoportja készíti külön költségráfordítás nélkül. Megjegyzendő, hogy a
pályázat keretében a projekt-előkészítés költségei elszámolhatóak.
A Kossuth-szoborcsoport miatt a Szigeterdő műemlékvédelmi oltalom alatt áll, valamint országosan nyilvántartott és védett régészeti lelőhely. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 63. § (2) bekezdése alapján, műemlék ingatlanon az építési engedély nélkül végezhető beavatkozások tekintetében is a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal örökségvédelmi hatósági engedélyét kell kérni. Ezért szükséges bevonni a projekt előkészítési munkálataiba a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dél-dunántúli Irodáját, szakmai útmutatást kérve a pályázat keretében tervezett projektötletek megvalósíthatóságáról (restaurálási munkák, posztamens kialakítása).
Mivel a pályázat előkészítési munkálatai (megvalósíthatósági tanulmány, marketing
stratégia készítése, egyeztetés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal) jelentős időt
vesznek igénybe, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testület elvi támogatását a projekt
előkészítéséhez.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat előkészítését
támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat részleteinek kidolgozását
kezdje meg, és a szükséges egyeztetéseket folytassa le, a pályázat előkészítéséhez
szükséges dokumentációk beszerzését a vagyonrendelet vonatkozó szabályai szerint
bonyolítsa le, amelyre a Képviselő-testület maximum bruttó 1.500.000 Forintot biztosít a 2012. évi költségvetés …………………terhére.
Határidő: 2012. június 30. - az egyeztetések lefolytatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

