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Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program
(TFC-1.1.1-2017-A)

A pályázat célja
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek, vagy a turisztikai
vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási
színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának
javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság
növelése. A kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció további célja, az adófizetési morál
javítása, a szektorban dolgozók számának és a bérszínvonal növelése.

Pályázók köre
-

Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások
(ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is);
egyéni vállalkozások;
költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető;
gazdasági társaságok;
önkormányzatok és intézményeik;
Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek;
szövetkezetek;
egyházi jogi személyek.

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:
- az ingatlan tulajdonosa;
- szálláshely üzemeltetője.
A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!
Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek:
- A projektgazdának igazolható módon turizmus szakmai szervezeti tagsággal kell
rendelkeznie a fenntartási időszakban, szállodák esetében a támogatási igény
benyújtásakor igazolni szükséges a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ)
szervezetben történő tagsági jogviszonyt. Az MSZÉSZ tagságra azon pályázók
kötelezettek, akik az MSZÉSZ Alapszabálya szerint jogosultak lennének a tagsági
jogviszony létesítésére.
- Szálloda esetében igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett szálloda tagja a
Hotelstars rendszernek és Hotelstars minősítését megszerezte.

Támogatható tevékenységek
A támogatási konstrukció keretében a „szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről a kereskedelmi
szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és
ítélhető meg támogatás:
- 1* - 5*szállodák 50 szoba kapacitás alatt
- panziók
A pályázónak vállalnia kell, hogy szállodák esetében a HOTELSTARS UNION egységes
minősítési rendszerben minősítteti magát, és MSZÉSZ-tagságát megszerzi a támogatási igény
benyújtásáig, a minősítést és a tagságot a fenntartási idő végéig megtartja, illetve, hogy szállodák
esetében legalább évi 240 napig, panziók esetében évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási
idő végéig vállalja.
Önállóan támogatható tevékenységek:
- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti
arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására
irányuló beruházások;
- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó
infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és
mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai,
kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz
igazodva;
- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának
növelése, szobaszám növelés ki szolgáló infrastruktúrával);
- a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron
belüli infrastrukturális fejlesztések;
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási
kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
- a fejlesztésekkel érintett épületek energia hatékony működését javító beruházások,
- kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs
technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware
beszerzés, beruházás;
- szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
- az épület teljes körű azbesztmentesítése;
- akadálymentesítés;

Kötelező vállalások
Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:
- A pályázatban vállalni kell, hogy a turisztikai desztinációban szállodák esetében a fejlesztés
eredményeképp legalább 3, panzió esetében legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog
rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató
szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógy kúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai
kapcsolódó szolgáltatás stb.). Szállodák esetében legalább 2 csomagajánlatot az üzemeltetési idő
egésze alatt elérhetővé kell tenni.
- Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási
időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint Kezelő szerv felé.
- A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zrt. által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.

A támogatás összege és mértéke
Felújítás esetén a a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos
korlátokat:
Szállodai szobák felújítási költségei
1*
2*
Felújítás
maximális
költsége /
3 000 000 Ft
5 000 000 Ft
meglévő
szoba
Panziók szobára eső felújítási
költsége
Felújítás maximális költsége / meglévő szoba

3*
7 000 000 Ft

4*
9 000 000 Ft

5*
11 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Támogatási kérelem csak de minimis vagy helyi infrastruktúrára irányuló támogatási jogcímek
egyikén adható be.

A támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Előleg igénylése
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető
maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a. Az előlegigényléshez a támogatást
igénylőnek a projektre elkülönített bankszámlával kell rendelkeznie.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott
tevékenységet a támogatási szerződésében szereplő projekt fizikai zárás dátumtól számított
legalább három évig fenn kell tartania. A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt
kötelezettség teljesült, kedvezményezett a fenntartási időszakra a HOTELSTARS minősítését
végig fenntartotta, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló
záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt a Kezelő Szerv jóváhagyta, valamint a záró
jegyzőkönyv elkészült.

Pályázatok benyújtásának határideje
Támogatási igények benyújtására 2017.09.04. és 2017. 10.04. közötti időszakban van lehetőség.

Bővebb információért keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:
NARIZ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
H- 6720 Szeged, Arany János u. 7. VI. em. 607
telefon: +36(62) 424-361
e-mail: iroda@nariz.hu
honlap: www.nariz.hu

