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TDM Agora
Pályázati forrástérkép 2014 - 2020

OP-k: TOP és GINOP
GINOP (Gazdaságfejlesztési és innovációs Operatív Program – a Közép-magyarországi
Régió projektjei a forrásból nem finanszíroztatók, ezt a területet a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program – VEKOP fedi le)
7. intézkedés – országos jelentőségű hálózatos attrakciófejlesztés: Kastély és várprogram,
nemzeti parkok, gyógyhelyek támogatása, hálózatok fejlesztések támogatása (pl. aktív
turizmus), egyházi fejlesztések támogatása, világörökség helyszínek támogatása
Jelenlegi elérhető konstrukció: GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált
termék- és szolgáltatás fejlesztése 21,4 milliárd Ft
TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program)
1.2.1 és 6.1.4 intézkedések - GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált
termék- és szolgáltatás fejlesztése
Települések: 20 milliárd, MJV-k 7 milliárd keretösszeg, határidő szeptember vége
 Kapcsolódások - lehetőségek: turisztikai szakértő alkalmazása szükséges (min három
év releváns tapasztalattal), újszerű interpretációs elemek, marketingtevékenység
kötelező

VP (Vidékfejlesztési Program) – LEADER és TOP CLLD források
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
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Helyi közösségfejlesztési stratégiák megvalósítása kisléptékű ERFA és ESZA pályázatok
elsődlegesen a közösségfejlesztés területén
EFOP (Emberi Erőforrás Operatív Program) kapcsolatok: közoktatási, közművelődési,
közgyűjteményi pályázatokhoz való kapcsolódások pl. EFOP-3.3.7-17 Informális és nem
formális

tanulási

lehetőségek

kialakítása

a

köznevelési

intézményekben

EFOP-4.1.7-16 - A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései
Információk: www.palyazat.gov.hu
Pályázatkezelő felület: https://eptk.fair.gov.hu

Határon átnyúló programok (határmenti megyék) – valamennyi program tartalmaz
támogatási lehetőséget a turisztikai együttműködésekenek
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
Információk: http://www.skhu.eu
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
Információk: http://www.huhr-cbc.com
Interreg V-A Magyarország-Szlovénia Együttműködési Program
Információk: http://www.si-hu.eu
Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program
Információk: http://www.interreg-athu.eu
Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program
Információk: http://interreg-rohu.eu
Magyarország – Szerbia határon átnyúló program
Információk: http://www.hu-srb-ipa.com
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határon átnyúló program
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Információk: http://huskroua-cbc.eu/

Transznacionális programok
INTERREG CE
http://www.interreg-central.eu
A CENTRAL EUROPE program kilenc EU tagország, Lengyelország, Németország (nem
teljes területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország
(nem teljes területével) és Horvátország területére terjed ki.

Duna program
http://www.interreg-danube.eu/
A Duna által érintett országok + Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Ukrajna, Csehország

Interregionális programok -A teljes EU-t illetve a társult államokat átfogó program.
https://www.interregeurope.eu/

„Közvetlen Brüsszeli” források
Információk: http://www.palyazatokmagyarul.eu/

Visegrádi Alap – kisléptékű együttműködések (Magyarország, Szlovákia, Csehország,
Lengyelország)
Információk: http://visegradfund.org/home/

Hazai források - Civil szervezetek finanszírozása
Működési és szakmai programok támogatása
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Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Információk : http://www.emet.gov.hu

Összegezés, javaslatok

-

A 2014 – 2020-as OP-kből finanszírozott források lekötése várhatóan 2017. év végéig
megtörténik, ugyanakkor a megvalósítási szakaszban komoly szerepük lehet a TDM
szervezeteknek elsődlegesen a kötelező marketing tekintetében.

-

Valamennyi turizmusfejlesztési projekt esetében kötelező turisztikai szakértő
alkalmazása a projektfejlesztési időszaktól kezdődően a projekt fizikai zárásáig.

-

Lényeges, hogy a kulturális attrakciófejlesztési projektek esetén, hogy „A projekt teljes
költségvetésének minimum 10%-át szükséges a bemutathatóságot, interpretációt
szolgáló tárgyi és immateriális eszközökbe fektetni. Az eszközöknek meg kell felelnie
a célcsoport(ok) igényeinek és élményt kell nyújtaniuk. Kézzelfogható, felölthető,
kipróbálható élményeket adó eszközök használata, továbbá modern elektronikus
eszközök használata (a megfelelő célcsoportok esetén) elvárt. Ezen tárgyi és
immateriális eszközök körébe nem tartoznak bele a kiállítási tárgyak és mindazon
eszközök, amelyek eredetiek és védettek.”—Ez lehetőséget biztosít többek között arra
is, hogy a TDM szervezet a saját eszközeivel (pl. mobil app vagy honlap vagy integrált
látogatómenedzsment

eszközök

valamilyen

formában

bekapcsolódjon

az

attrakciófejlesztésbe).

-

Célszerű figyelni, hogy a TDM településein milyen EFOP-ból finanszírozott
fejlesztések valósulnak meg (oktatási, kulturális stb.), ebben az esetben a
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kedvezményezettnek fel lehet ajánlani a bekapcsolódást. Pl. a TDM vonzerőleltárából
lehet egy innovatív helyismereti tananyagtartalmat fejleszteni.
-

Komoly lehetőség van a nemzetközi programokban, ugyanakkor egy ilyen projekt
komoly szakmai felkészültséget és kellő elszántságot igényel.

-

Azokon a területeken, ahol a VP-ből vagy a TOP-ból finanszírozott közösségvezérelt
helyi programok valósulhatnak meg, érdemes figyelni a LEADER illetve CLLLD
akciócsoportok felhívásait, ezekből kisléptékű programok valósíthatók meg.

Kedves Csaba
csaba.kedves@gmail.com
30/207-6239
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