Turisztikával kapcsolatos pályázatok - 2011
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Támogatás
megnevezése
Támogatás formája
Forrás (2011-2013)
Beadási határidő
Indulási feltételek
Kedvezményezettek
köre

Támogatható
tevékenységek köre

NYDOP-2.1.1/I-11

DAOP-2.1.1/K-11

DDOP-2.1.1/I-11

ÉAOP-2.1.1/H-11

2,5 mrd HUF

2 mrd HUF

1 mrd HUF

2 mrd HUF

ÉMOP-2.1.1/C-11
vissza nem térítendő
2 mrd HUF
2011. március 1.- 2011. december 31.
pozitív saját tőke, teljes lezárt egy üzleti év

KDOP-2.1.1/G-11

KMOP-3.1.1/F-11

1,4 mrd HUF

1,5 mrd HUF

Jogi személyiségű és nélküli gazdasági társaságok; egyéni vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság
A turisztikai szolgáltatás piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység, promóció támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding). A marketing tevékenységet,
amennyiben működik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni.
A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók, kerékpártárolók).
Szabadvízi strandok területén vendéglátó egységek fejlesztése, kialakítása;
Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra kialakítása;
Illemhely kialakítása;
A projekt keretében belül létrehozandó épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, például megújuló energiaforrások felhasználása;
Élő állat vásárlása;
Képzés;
Kötelező elemek:
Akadálymentesítés, azbesztmentesítés.
Szálláshely férőhelyeinek kapacitás-bővítése, szolgáltatásainak fejlesztése;
Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakítása (meglévő orvosi és egészségügyi
kapacitások bővítése, minőségének javítása, valamint új egészségügyi szolgáltatások
létrehozása);

Elszámolható
költségek:

Támogatás mértéke %

Előkészítési költségek (tanulmányok, tervek, engedélyek);
Projektmenedzsment költségek;
Szolgáltatások igénybevételének költsége (például jogi, nyilvánosság, tervellenőr);
Építési (új építés, továbbá meglevő esetében felújítási, átalakítási, bővítési) költségek;
Eszközbeszerzések költségei;
Immateriális javak beszerzése;
Hatósági díjak
Képzési költség csak abban az esetben elszámolható, amennyiben a projekt megvalósításának befejezéséig a képzésben részesült személyek vizsgabizonyítványa bemutatásra kerül.
mikro és kisváll: 50 %
mikro és kisváll: 65%
mikro és kisváll: 50%
mikro és kisváll: 70 %
mikro és kisváll: 70 %
mikro és kisváll: 50 %

mikro és kisváll: BP: 30 % PM: 50%

Középváll: 40 %

Középváll: BP: 20 % PM 40 %

Középváll: 60 %

Középváll: 50%

Középváll: 60%

Tám. min. összege:

Középváll: 60 %

Középváll: 50 %

5 000 000.- HUF

Tám. max. összege:

250 000 000.- HUF

ASESOR Consulting Kft.

50 000 000.- HUF

Tel.: +36.20.45.22.462

E-mail: fsm@asesor.hu

100 000 000.- HUF

Internet: www.asesor.hu

