
 

 

 
HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS 

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 
 
 
Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 
 
a) Helyi önkormányzatok (GFO 321); 
b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
c) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327); 
d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi 
tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57); 
e) Egyházi jogi személyek (GFO 55); 
f) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű alábbi GFO kóddal 
rendelkező civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 
569). 
g) Térségi fejlesztési tanács (GFO 362) 
h) Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144) 
 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 
a) a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek 
önkormányzatai (GFO 321), illetve azok többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai (GFO 
11, 57), amelyek a Fenntartható Városfejlesztés) keretében jogosultak támogatási kérelmet 
benyújtani. 
 
Kizárólag C) Aktív turizmus főtevékenységhez kapcsolódó fejlesztések esetén: 
b) Magyar Természetjáró Szövetség 
c) Magyar Kajak- Kenu Szövetség 
d) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség vagy Magyar Kerékpáros Szövetség 
e) Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség 
 
A konzorciumi együttműködés nem azonos a kötelezően előírt szakmai együttműködésekkel, és nem 
váltja ki azokat. 
 
 
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus 
mellékletében található. 
 
Milyen tevékenységek támogathatóak? 
 
Önállóan támogatható tevékenységek 
 



 

 

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése 
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése 
b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése 
 
c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők 
fejlesztése 
 
B) A térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése 
a) Meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai 
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése 
 
b) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, 
vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) 
ökoturisztikai fejlesztései 
 
c) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 
 
d) Természetes fürdőhelyek (a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3). Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) alapján a fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá 
tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 
 
C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések 
a) Kerékpáros turizmus fejlesztése 
b) Megyén belüli aktív hálózatok kialakítása, fejlesztése gyalogos, vízi, lovas jármódok esetében 
c) Egyéb, nem hálózatos aktív turisztikai fejlesztések 
d) Horgászturizmus fejlesztése 
 
D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok 
létrehozása 
 
E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói 
hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében. 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
a) Marketing tevékenység 
b) Akadálymentesítés 
c) Szórt azbesztmentesítése 
d) Energiahatékonysági intézkedések 
e) Nyilvánosság biztosítása 
 
Gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése esetén a fentieken 
felül: 



 

 

f) Digitalizáció fejlesztése 
g) 500 millió Ft feletti támogatási igény esetén gyógyfürdő, gyógyhely termékfejlesztési stratégia 
készítése 
h) Tájékoztató felületek egységes- egyéni gyógyfürdő – arculat szerinti megvalósítása 
 
Választható önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
a) turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés. 
b) turisztikai tematika, arculat 
c) térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, kialakítása, fejlesztése valamely 
fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként. 
d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése 
e) A fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló 
energiaforrások hasznosítása. 
f) A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve 
épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása. 
g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapvető infrastruktúrájának 
kialakítása  
h) Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor beszerzése. 
i) Gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése esetén: 
- innovatív szolgáltatásfejlesztés 
- gyógyvíz kutatás aktualizálása 
j) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása (kivéve kerékpárkölcsönző kialakítása). 
k) Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése vagy meglévő gépekhez a 
kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához szükséges adapterek beszerzése. 
l) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz 
kapcsolódóan 
m) Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos 
igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.  
n) ITS vagy Településfejlesztési Terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása. 
o) elektromos járművek használatához szükséges töltőberendezés kiépítése, amennyiben a projekt 
keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg. 
 
Kiemelt elvárások: 

• A projekt szakmai tartalmának kidolgozásában, valamint a megvalósításban részt kell, hogy 
vegyen egy turisztikai szakértő (szakirányú végzettség (turizmus mellett közgazdász, 
település/területfejlesztő végzettség is elfogadható), és legalább 3 év turisztikai tapasztalat). 

• Minden projekt esetében kötelező valamilyen szakmai együttműködést megvalósítani. 
• A turisztikai szempontok érvényesülése érdekében a projektgazdának vállalnia kell, hogy 

legalább a projekt kötelező fenntartási időszakában szakirányú végzettségű, vagy legalább 3 
év turisztikai tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatársat alkalmaz (kivéve kerékpáros 
turizmus fejlesztésére irányuló projektek esetén). A kritérium meglévő HR kapacitás, 
munkaerő meglétével is igazolható. 

 
Mire nem kapható támogatás? 



 

 

a) Szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása. 
b) Új fürdők létesítése 
c) Medencék felújítása, bővítése, létesítése természetes fürdőhelyekhez kapcsolódó fejlesztések 
esetén. 
d) Forgóeszközök beszerzése, egyszer használatos eszközök beszerzése, használt eszközök 
beszerzése. 
e) Járművek, lassú járművek gépjárművek, kerékpárok és motoros vízi járművek beszerzése, 
gépjármű technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztések 
f) Hajtánypálya fejlesztése. 
g) Valós turisztikai háttér nélküli, elsősorban hivatásforgalmi célú, a TOP_Plusz-1.2.1-21 hatálya alá 
tartozó kerékpárút fejlesztések. 
h) Ipari célokra, üzemszerű működéshez használandó, továbbá berendezések, eszközök mozgatására, 
szállítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése. 
i) Faház, kereskedelmi forgalmat biztosító/szolgáló kis alapterületű sátor, könyöklő, koktélasztal, 
raklapbútor. 
j) Konferenciaközpontok, kultúrházak, sportcsarnokok, szabadidőközpontok fejlesztései. 
k) Erdei iskolák fejlesztése. 
l) Új állatkertek és vadasparkok létesítése. 
m) Golfpálya létesítése. 
n) Vidámparkok, vízi vidámparkok, wakeboard pályák kialakítása, fejlesztése. 
o) Versenysport igényeinek kiszolgálására alkalmas létesítmények fejlesztései. 
p) Lovassport igényeit is kiszolgáló fejlesztések kivéve ökoturisztikai vagy kulturális vonzerőkön 
alapuló tematikus utak fejlesztéseihez kapcsolódó lovas pihenőhelyek 
q) Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása 
r) Főtevékenységként kereskedelmi tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47). 
s) Turisztikai termékcsomagok létrehozására irányuló utazási irodai tevékenység. 
t) Kizárólag kulturális célú felújítás, rekonstrukció, amennyiben reális turisztikai funkciókat és célokat 
nem tartalmaz. 
u) Köztéri műalkotások kialakítása, beszerzése. 
v) Kátyúzás. 
w) Olyan turisztikai információs rendszerek kialakítása és működtetése, amelynek célja a 
projektgazdán kívüli piaci szereplők képviselete. 
x) Azon tevékenységek, amelyek megvalósítása elsősorban a Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezetek feladata 
z) Kisvasutak, erdei vasutak esetén: új kisvasút építése. 
aa) Új mesterséges és horgásztavak kialakítása, horgásztavak partvédelme, horgásztavak 
rekonstrukciója (pl.: kotrás, mederrekonstrukció), vízutánpótlás biztosítása, halbetelepítés. 
 
Mennyi támogatást lehet igényelni? 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott 
területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. 
 
Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. 
 



 

 

 
 
 
 
 


