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BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET (DDOP / KDOP / NYDOP)
DDOP-KDOP-NYDOP-2007-/2.1.1/2F – A BALATONI TÉRSÉG TURISZTIKAI VONZEREJÉNEK NÖVELÉSE
Támogatás célja: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára az általános távlati cél (a Balaton Európa egyik legvonzóbb lakó-, munka és üdülőhelyévé váljon) igényességet és új minőséget követel meg a fejlesztések tervezésében, menedzsmentjében és a kialakítandó szolgáltatások színvonalában.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; szövetkezetek; gazdasági társaságok; egyéni vállalkozók; szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Víziturizmus fejlesztése; Vitorlás kikötők fejlesztése; Termál- és gyógyvízhez kötődő turizmus
fejlesztése; Kerékpáros turizmus; Ökoturizmus; Kulturális turizmus; Rendezvények; Innovatív termékek/tematikus parkok; Kisvasutak. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 30-85%, 20-400 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. - 2008. február 1.
DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
DAOP-2007-/2.1.A/2F – „DÉL-ALFÖLD SPA”, EGÉSZSÉGTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE
Támogatás célja: A támogatás fő célját a régió legfőbb vonzerejét jelentő termál- és gyógyvízkészletre alapozott gyógy-és egészségturisztikai fejlesztések jelentik. A gyógy- és termálfürdők szolgáltatásainak bővítése a
nemzetközi versenyképesség megőrzése érdekében szükséges.
Kedvezményezettek köre: Állami szervezetek, non profit szervezetek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok.
Támogatható: A meglévő gyógyfürdőkben új gyógy-, termál- és élményfürdőzési szolgáltatások létrehozása,
valamint a meglévő (korszerű elvárásoknak nem megfelelő) szolgáltatások színvonalának emelése, fejlesztése.
A meglévő gyógyfürdőkben az egészségturisztikai szolgáltatások (gyógyászati, wellness, sport) fejlesztése, valamint az egészségturisztikai infrastruktúra színvonalának emelése a modern egészségturisztikai és technológiai
követelményeknek megfelelően. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50%, 250-2000 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. - 2008. február 1.
DAOP-2007-2.1.B.C.D.E.F./S – VERSENYKÉPES TURISZTIKAI TERMÉK- ÉS ATTRAKCIÓFEJLESZTÉS
Támogatás célja: A Dél-alföldi régió számos olyan turisztikai attrakcióval, termékkel rendelkezik, amely népszerű a turisták körében. A kedvező adottságok jobb kihasználásával kívánjuk elérni, hogy a régió ismertsége,
népszerűsége nagyobb legyen, ezáltal több turista keresse föl a térséget kihasználva a meglévő szálláshelyek kapacitását.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; szövetkezetek; gazdasági társaságok; egyéni vállalkozó; szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: (Komponensek) Múzeumok, tájházak, tematikus bemutatóhelyek, témaparkok és az épített
örökség (várak, kastélyok, kúriák) turisztikai célú. Látogatóbarát fejlesztése; Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése; Bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések 100 000 euró támogatási összeg fölött; Akvaturisztikai fejlesztések; Konferenciaturizmus. További részletek a felhívásban! Támogatás mértéke: 50-85%, 10-800 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. - 2008. március 1.
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DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
DDOP-2007-/2.1.1/2F – KOMPLEX TURISZTIKAI TERMÉKCSOMAGOK KIALAKÍTÁSA
Támogatás célja: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek létrehozásával, a meglévő vonzerők megújításával, a turisztikai termékek élményláncra fűzésével. Területileg és termék-alapon összehangolt
fejlesztési elképzelések megvalósítása, a turisztikai szereplők közötti hatékony együttműködés megteremtése.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; szövetkezetek; gazdasági társaságok; egyéni vállalkozó; szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Vízi turizmus; kerékpáros turizmus; ökoturizmus és aktív turizmus; borturizmus; kulturális turizmus; innovatív termékek és tematikus parkok; kisvasutak. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50-85%, 20-800 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. - 2008. január 21.
DDOP-2007-/2.1.1/S – HELYI JELENTŐSÉGŰ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK ÖSZTÖNZÉSE
Támogatás célja: A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló
egészségturisztikai program mentén kisebb léptékű egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; szövetkezetek; gazdasági társaságok; egyéni vállalkozó; szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Termál- és gyógyfürdők technológiai és infrastrukturális fejlesztése; termál- és gyógyfürdők
szolgáltatásainak fejlesztése és bővítése; gyógytényezőre alapuló szolgáltatások fejlesztése (kivéve szálláshelyfejlesztés). További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50%, 20-150 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. - 2008. február 1.
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
ÉAOP-2007-2.1.1. – VERSENYKÉPES TURISZTIKAI TERMÉK- ÉS ATTRAKCIÓFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA
Támogatás célja: A régió adottságaira építve, a turisztikai beruházások a régió legfőbb vonzerejét jelentő attrakciókra koncentrálnak. A nemzeti szinten is kiemelten kezelt turisztikai termékek közül, a régió turisztikai
adottságai alapján elsősorban az egészségturizmus (gyógy- és termálturizmus, wellness), ökoturizmus és az aktív turizmus (kiemelten a vízi- és kerékpáros-turizmus), a kulturális-, örökség- és rendezvényturizmus területén
kínálnak kedvező lehetőségeket
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; gazdasági
társaságok; egyéni vállalkozók; egyéb nevesített szervezetek.
Támogatható: Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztése; természeti és környezeti értékekre
alapozott turizmus fejlesztése; kulturális örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése; rendezvény- és sport-turizmus infrastrukturális feltételeinek javítása. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50-90%, 10-600 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. - 2008. február 15.
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
ÉMOP-2007-2.1.1 – TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSE
Támogatás célja: A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének jelentős növelése nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékek, attrakciók fejlesztésével, létrehozásával. Kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, programok biztosítása építve a régió sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire, hagyományaira. A turizmusból származó jövedelmek növelése.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; gazdasági
társaságok; egyéni vállalkozók.
Támogatható: Egészségturizmus fejlesztése; örökség és kulturális turizmus; rendezvényturizmus; aktív- és
ökoturizmus. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 50-90%, 10-500 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. - 2008. február 1.
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
KDOP-2007-2.1.1/B – RÉGIÓ ARCULATÁT MEGHATÁROZNI KÉPES TURISZTIKAI VONZERŐK TÁMOGATÁSA
Támogatás célja: A pályázati kiírás célja, hogy a régió turisztikai kínálata bővüljön és erősödjön a meglévő
számos kulturális és természeti örökségre épülő vonzerőinek, valamint az új kínálati elemként megjelenő termál-és gyógyfürdők, továbbá az aktív turizmus egyes szegmenseinek (pl. vízi turizmus), és a tematikus parkok
támogatott fejlesztésein keresztül. A pályázat keretében a fejlesztést komplexen kezelő, térségi összefogáson
alapuló, nagyszabású, egyedi vonzerővel bíró projektek nyerhetnek támogatást.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; szövetkezetek; gazdasági társaságok; egyéni vállalkozók; szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Kastélyok és várak, egyházi létesítmények, valamint műemlék, műemléki értékek és helyi védelem alatt álló épületek, építmények turisztikai bemutatási célú, nem elsődlegesen jövedelemtermelésre irányuló
értéknövelő bemutatása; ilyen objektumok turisztikai célú fejlesztése jövedelemtermelés céljából; múzeumok és
régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése (pl. információs rendszerek, audio-guide rendszer, stb.); turisztikai célú témaparkok fejlesztése; termál- és gyógyfürdők fejlesztése; nemzeti parkok, natúrparkok és más védett természeti területek turisztikai hasznosításához szükséges látogatóbarát infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése; a természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú fejlesztése; az aktív turizmus fejlesztései. További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 40-85%, 400-1500 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 1. – 2008. január 11.
KDOP-2007-2.1.1/C – INTEGRÁLT TURISZTIKAI TELEPÜLÉS- VAGY TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSEK
Támogatás célja: A támogatás célja az önállóan nem piacképes, nagyobb tömegek megmozgatására kevéssé alkalmas, de turisztikai vonzerővel bíró attrakciók bevezetése. Jelen pályázati kiírás ezen vonzerők összekapcsolását, egy adott földrajzi terület, turisztikai ágazat szegmenseinek összehangolt fejlesztéseit támogatja; egy-egy
turisztikai térséget, illetőleg valamilyen tematikus utat helyezve előtérbe.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; szövetkezetek; gazdasági társaságok; egyéni vállalkozók; szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
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Támogatható: 1. kulturális, történelmi, régészeti, néprajzi emlékhelyek, ipartörténeti emlékek, egyéb szellemi
értékek (pl. műemlékmalom, emlékház, kálvária, várrom, bányamúzeum, stb.) turisztikai hasznosítása;
2. a helyszín(ek) számára jelentősséggel bíró természeti és táji értékek (őspark, vízfolyás, szikla-együttes, stb.)
turisztikai célú, nem vállalkozási alapú fejlesztései; 3. a természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú fejlesztése; 4. bor- és gasztronómiai turizmushoz kapcsolódó létesítmények turisztikai célú, bemutathatóságot szolgáló fejlesztése (pincék, vinotéka, hagyományos ételeket készítő műhely, stb.); a borturizmus tekintetében kizárólag 100 ezer euró feletti támogatási összeg pályázható; 5. egészségturizmushoz kapcsolódó, fürdőhelyi arculatot erősítő létesítmények (sétányok, gyógyvizes díszkutak, ivócsarnokok, Kursaal stb.) További részletek a felhívásban!
Támogatás mértéke: 40-85%, 20-400 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 1. - 2008. február 1.
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D – A TURISZTIKAI VONZERŐ- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS ELŐMOZDÍTÁSA
Támogatás célja: A támogatás célja a Közép-magyarországi régió vonzerejének fejlesztéséhez való hozzájárulás és ezáltal a régió nemzetközi versenyképességének, illetve a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; non-profit szervezetek; vállalkozások; szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.
Támogatható: Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése; Gyógy- és termálvíz turisztikai hasznosításához kapcsolódó létesítmények, szolgáltatások fejlesztése; Kulturális és örökségturizmus fejlesztése; Keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése. További részletek a
felhívásban!
Támogatás mértéke: 25-90%, 15-300 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. – 2008. március 3.
KMOP-2007-1.3.1 - MIKROHITEL PROGRAMOK MIKROFINANSZÍROZÓ SZERVEZETEK RÉSZVÉTELÉVEL
Támogatás célja: A jelen Pályázat során Közvetítőként kiválasztásra kerülő mikrofinanszírozó szervezetek
(vállalkozásfejlesztési alapítványok, illetve pénzügyi vállalkozások) számára a Társaság a GOP 4 Prioritás, illetve a KMOP 1.3. keretekből kedvező kondíciójú mikrohitel-refinanszírozást nyújt annak érdekében, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható, de hitelképes, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV tv.)
3. (1) bekezdése szerinti mikrovállalkozások kedvezőbb finanszírozási lehetőségekhez juthassanak.
Kedvezményezettek köre: Vállalkozásfejlesztési alapítványok, pénzügyi vállalkozások.
Támogatható: gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközbeszerzések és egyéb beruházások finanszírozása;
meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; a tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzése, biztosítása. További részletek a felhívásban!
Hitel mértéke: A Kedvezményezettől a beruházási hitel folyósításához elvárt önerő (azaz a Program keretén kívül eső forrás biztosítása) a Projekt teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a. Forgóeszköz hitel esetében nincs önerőre vonatkozó elvárás. A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális öszszege 6 millió Ft lehet. A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális futamideje forgóeszközhitel esetén maximum 12 hónap, beruházási hitel esetén maximum 60 hónap. További részletek a felhívásban!
Kérelmek benyújtása: 2007. október 15-től folyamatosan.
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
NYDOP-2007-2.2.1/2F – A

RÉGIÓ TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA ÉS

TERMÉSZETI ÉRTÉKEKEN ALAPULÓ AKTÍV TURISZTIKAI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE

Támogatás célja: A régióban meghatározó a gyógy- és termál vízkészletre épülő gyógy-turisztikai és rekreációs célú szolgáltatások kínálata, az örökségvédelmi értékek sokasága, valamint a változatos természet, táji környezet. Ezen értékekre épülő turisztikai célú szolgáltatások, vonzerők fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a régió
növelje a turizmusából származó bevételeit, a vendégéjszakák számát, illetve javítsa a turisztikai piacon való
versenyhelyzetét.
Kedvezményezettek köre: Központi költségvetési szervek és intézményeik; önkormányzati társulások; helyi és
kisebbségi önkormányzatok; nemzeti park igazgatóságok; non-profit szervezetek; vállalkozások; egyéni vállalkozók.
Támogatható: Meglévő gyógy- és termálfürdők minőségi fejlesztése; Történelmi és kulturális örökség értékek
fenntartható hasznosítása; Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok megvalósítása. További részletek a
felhívásban!
Támogatás mértéke: 30-85%, 20-800 millió Ft.
Pályázatok benyújtása: 2007. november 26. - 2008. február 1.
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
GOP-2007-4.1 – MIKROHITEL PROGRAMOK MIKROFINANSZÍROZÓ SZERVEZETEK RÉSZVÉTELÉVEL
Támogatás célja: A jelen Pályázat során Közvetítőként kiválasztásra kerülő mikrofinanszírozó szervezetek
(vállalkozásfejlesztési alapítványok, illetve pénzügyi vállalkozások) számára a Társaság a GOP 4 Prioritás, illetve a KMOP 1.3. keretekből kedvező kondíciójú mikrohitel-refinanszírozást nyújt annak érdekében, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható, de hitelképes, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV tv.)
3. (1) bekezdése szerinti mikrovállalkozások kedvezőbb finanszírozási lehetőségekhez juthassanak.
Kedvezményezettek köre: Vállalkozásfejlesztési alapítványok, pénzügyi vállalkozások.
Támogatható: gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközbeszerzések és egyéb beruházások finanszírozása;
meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; a tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzése, biztosítása. További részletek a felhívásban!
Hitel mértéke: A Kedvezményezettől a beruházási hitel folyósításához elvárt önerő (azaz a Program keretén kívül eső forrás biztosítása) a Projekt teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a. Forgóeszköz hitel esetében nincs önerőre vonatkozó elvárás. A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális öszszege 6 millió Ft lehet. A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális futamideje forgóeszközhitel esetén maximum 12 hónap, beruházási hitel esetén maximum 60 hónap. További részletek a felhívásban!
Kérelmek benyújtása: 2007. október 15-től folyamatosan.
FIGYELEM!
A pályázás részletes feltételeit a www.nfu.hu oldalon
elérhető rendeletek és a hozzájuk tartozó pályázati
csomagok tartalmazzák.

Leiratkozás a hírlevélről, észrevételek
Amennyiben a jövőben nem szeretné
a Pályázati Hírlevelet megkapni, vagy
bármilyen észrevétele van, ezt jelezze e-mailben az
mneuhauser@leader.co.hu
címen.
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