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KONSTRUKCIÓ megnevezése:
Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció – V. ütem – Pest megye

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Magyar Turisztikai Ügynökség Magyarország Kormányának támogatásával 2017-ben indította
el a strandfejlesztési programot, amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand
megújuljon. A strandfejlesztési program első négy ütemében Magyarország 69 településének 139
strandja újult meg.
A konstrukció első ütemének operatív célja a balatoni strandok, mint a térség meghatározó
jelentőségű turisztikai vonzerejének fenntartható fejlesztése volt. A strandfejlesztési program első
ütemében, 2018-ra a Balatonnál 38 település 55 strandjának fejlesztésére került sor.
A konstrukció második ütemében 43 szabadvízi strand fejlesztése valósult meg a Balatonon kívül
a Dunakanyar és a Tisza-tó térségében is. A fejlesztéseknél irányadó szempont volt a családbarát
szolgáltatások bővítése, a családbarát vizesblokkok és baba-mama szoba kiépítése.
A harmadik ütemnek köszönhetően 89 strand részesült támogatásban a Balatonnál, a
Dunakanyarban, a Tiszánál, a Tisza-tónál, és a Velencei-tónál. A strandfejlesztés harmadik
ütemének célja az egységes szolgáltatási minőség elérése, elsődlegesen a vizesblokkok
rendbetétele, kiemelt figyelemmel a szülő-gyermek által használt családi mosdóegységekre,
valamint a baba-mama szobák kialakítására, ezt követően, ahol ezen feltételek rendelkezésre
álltak, a vízbejutás feltételeinek javítása (pl. stégek, lépcsők), valamint a zöldterületek megújítása,
továbbá az egységes megjelenést biztosító tájékoztató felületek és szabadtéri öltözőkabinok
megújítása valósult meg.
A negyedik ütemben 79 strand támogatásán keresztül tovább emelkedett a Duna, Dunakanyar,
Tisza, Tisza-tó, Balaton és Velencei-tó mellett található természetes fürdővizek (a továbbiakban:
strandok) szolgáltatási színvonala. A konstrukciókon átívelő fejlesztési stratégia eredményeként
kulturált, minőségi alapszolgáltatások (férfi, női, család- és gyermekbarát mosdók, az egyes
strandokon még hiányzó baba-mama szoba, egységes arculatú öltözők, tájékoztató eszközök,
minőségi zöldfelületek és tájékoztató eszközök) kiépítése történt meg.
A strand fejlesztési konstrukciók célja a látogatók igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai
termékek kialakítása, ennek eredményeként a strandok látogatottságának és jövedelemtermelő
képességének növelése, a szezonalitás mérséklése, új szolgáltatások kialakítása.
Jelen fejlesztés általános célja a Pest megyében lévő természetes fürdőhely üzemeltetésére
irányuló engedéllyel rendelkező strandok turisztikai vonzerejének fenntartható fejlesztése és
országos szinten is versenyképessé tétele.
A felhívás célja a szabadvízi strandok, illetve természetes fürdőhelyek (együtt a továbbiakban:
strandok), mint természeti értékek szezonban és szezonon kívüli látogathatóságának biztosítása
a kínálat komplex és élményközpontú fejlesztésével, hálózatba szervezésével és a környezeti
fenntarthatóság megőrzésével. Ezek mellett a felhívás kiemelt célja, hogy megteremtse annak
lehetőségét, hogy a strandok mindenki számára elérhetőek legyenek.
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Éppen ezért jelen Felhívás elvárása a részleges akadálymentesítés, a család- és látogatóbarát
szolgáltatási infrastruktúra kialakítása, az egységes arculat, tájékoztató rendszer alkalmazása, a
látogathatóság kialakítása, fejlesztése, a természetes vizes élőhelyek természeti értékeinek
bemutatása és hálózatba szerveződése, a csomagajánlatok kialakítása. A hálózatba szerveződést
egyrészt a Vízparti strandok Védjegy, mint a természetes fürdőhelyek strandként való
üzemelésben és annak országos hálózatát garantáló Védjegy minősítésének megszerzése és
annak megfelelő üzemeltetése, másrészt a strandoknak a Bejárható Magyarország programhoz
történő kapcsolódás garantálja.
A térség adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra
kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan pályázatok támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti
célkitűzésnek.

A.2. Rendelkezésre álló forrás, támogatás maximális mértéke,
összege, jogcíme
A felhívás keretösszege 300 millió Ft, amelynek forrása a „Turisztikai fejlesztési célelőirányzat”
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 360239), amelynek fedezetét
Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. között megkötött Kezelő
szervi megállapodás, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt. mint Támogató között megkötött támogatási szerződés biztosítja.

Támogatott projektek várható száma
9 -10 db

A pályázati keretösszeg a beérkezett pályázatok, a támogatási igények és a megvalósítás
ütemezése alapján módosulhat. A módosításról a Támogató közleményt tesz közzé a
kisfaludyprogram.hu oldalon.
A benyújtott pályázatok esetében az alábbi maximális támogatási intenzitást alkalmazzuk:
Maximális támogatási intenzitás
mértéke
100 %

Támogatás összege
Támogatás minimális összege

10 000 000 Ft

Támogatás maximális összege

30 000 000 Ft

A támogatás számításának alapja:

▪
▪
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ÁFA-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli (nettó) költsége,
ÁFA-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek ÁFA-val növelt
(bruttó) összege.

B. A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁRA
JOGOSULTAK KÖRE
Jelen felhívásra azon strandok üzemeltetői vagy tulajdonosai pályázhatnak, akik

▪
▪

Költségvetési szervek,
Helyi önkormányzatok vagy intézményeik vagy az általuk alapított gazdasági társaságok.

Gazdálkodási forma szerint (GFO):

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság

A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! Strandonként külön
pályázat benyújtása szükséges!

C. TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK
▪

A fejlesztés helyszínéül szolgáló strandnak a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről,
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm.
rendeletben meghatározott természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló érvényes engedéllyel
kell rendelkeznie a 2021-es évben.

▪

Jelen konstrukció keretében kizárólag Pest megye területén található szabadvízi strandok
támogathatóak.
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a strand tényleges üzemelését más módon, a
támogatói döntést megelőzően is ellenőrizze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ez
alapján is meghatározhatja.
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D. A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA
D.1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében az alábbi, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó
tevékenységek valósíthatók meg.

D. 1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. A fejlesztésre kerülő strandon akadálymentesítés, biztosítva a bejárat, járdák, öltözők, vizesblokk,
kültéri tusoló használatát, a vízbejutás akadálymentes feltételeinek megteremtését, a fogyatékkal
élők számára is hozzáférhető szolgáltatások használatát, mint például:

▪ csúszásmentesség biztosítása – járófelületek csúszásmentessé tétele (vizesblokkok,
öltözők);

▪ domború-tapintható-(hangos), árnyékolással ellátott térképek, makettek – strandok és ott
található épületek (pl.: mosdó) tapintható és hangos térképeinek elhelyezése a strand és
épület bejáratnál;

▪ vezetősáv, figyelmeztetősáv, taktilis vezetővonal – strandokon térkövezett felületek és az
épületek burkolatainak vezetősávval, figyelmeztetősávval történő ellátása (festés, burkolat
részleges cseréje), beleértve a meglévő lépcsők első és utolsó fokainak figyelmeztető sávval
történő ellátását. Belső térben (pl. fogadóépület) a taktilis tájékozódás segítése különböző
padlóborítások kialakításával (pl. kerámia és műanyag vagy a fa és szőnyeg felváltott
alkalmazása);

▪ feliratok, irány- és funkciójelző/ táblák, piktogramok – Braille vagy domború – kiemelt feliratú
táblák kihelyezése a strand épületeire és információs tábláira;

▪ Emelőgépek, emelőlapok, rámpák – mozgáskorlátozottak vízbejutását elősegítő telepíthető,
automata eszközök telepítése;

▪ vízbejutás javítása – lépcsők kihelyezése, homokos parton mobil vagy fix járófelületek
kialakítása;

▪ rámpák – épületek, közösségi terek megközelíthetősége érdekében fix és mobil rámpák
kihelyezése, telepítése;

▪ bejáratok, fogadóépületi részek akadálymentesítése – strandkapuk, épületek be/kijáratainak
átalakítása, akadálymentessé tétele;

▪ öltözőkabinok, beltéri kabinok, öltözők, vizesblokkok akadálymentessé tétele;
▪ akadálymentes parkolók kialakítása;
▪ hangos térkép/ érintőképernyős vagy nyomógombos információs pult és terminálok/indukciós
hurok/ digitális falikép – olyan kommunikációs segédeszközök, melynek segítségével pl. a
látássérültek, gyengén látók, nagyothallók is könnyedén eligazodhatnak;

▪ akadálymentes weboldal kialakítása.
2. Hálózatba való szerveződés (lásd felhívás D.1.3. a) és m) alpontok elvárásai) úgy, mint pl.:

▪ védjegy megszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek;
▪ vízi- és pihenőeszközök (SUP, kitesurf, wind-surf, csónak, kenu, kajak, vízibicikli, napágy,
napernyő) bérlésének lehetővé tétele, vízi megállóhelyek kialakítása;

▪ kerékpáros

szervízpontok, szervízoszlopok telepítése, kerékpártárolók
elektromos kerékpár (e-bike) töltési lehetőség kialakítása.
Az eszközbeszerzések a Felhívás D.1.2. fejezet 2) pont keretében lehetségesek!
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kihelyezése,

3. Komplex élményszerzést garantáló (innovatív) turisztikai profil kialakítása (lásd felhívás D.1.3.
turisztikai beruházási elemek, marketing, együttműködések, stb.).
4. Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretei között
megvalósuló projektek kedvezményezettjeinek tájékoztatási kötelezettségeit összefoglaló
útmutató szerint.

D.1.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Strandok fejlesztése1, mint például:

▪
▪
▪
▪

vizesblokkok felújítása/létesítése családbarát szempontok alapján2;
baba-mama szoba létesítése;
a vízbejutás feltételeinek javítása (pl. stégek, (akadálymentes)lépcsők felújítása, telepítése);
zöldterületek rendezése, megújítása és közlekedési infrastruktúra fejlesztése
öntözőrendszer telepítése, virágosítás, kertépítészeti munkák, térkövezés, stb.);

(pl.

▪ utcabútorok, szelektív hulladékgyűjtők telepítése, megújítása, kültéri világítás fejlesztése,
mobil töltő pontok, ivókutak telepítése, megújítása;

▪ öltözők, kiszolgáló helyiségek, csomagmegőrzők létesítése, bővítése, egész évben
használhatóvá tételéhez kapcsolódó átalakítás, továbbá elsősegélynyújtó helyiség felújítása,
új létesítése, bővítése;

▪ kültéri zuhanyzók felújítása, létesítése;
▪ tájékoztató és információs pontok létrehozása egységes arculat szerint (pl. iránymutató táblák,
vízhőmérséklet, -szint, -minőség jelző táblák, pénztári tájékoztató felületek, továbbá a pénztár
és a bejárat egységes arculatának kialakítása);

▪ wifi jel elérhetőség biztosítása, térítésmentes hálózat feltételeinek kiépítése (a strand legalább
50%-át szükséges lefednie);

▪ árnyékolók, napvitorlák beszerzése, kihelyezése;
▪ mobil stégek beszerzése, telepítése;
▪ strand biztonságos üzemeltetéshez kapcsolódó

eszközbeszerzés

(pl.

defibrillátor,

mentőmellény, mentőcsónak);

▪ bűnmegelőzési tevékenység támogatása (pl. biztonsági kamera telepítése, beszerzése és az
ahhoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítése).
2. Eszközbeszerzési tevékenység a turisztikai és a hálózatba való szerveződési tartalomhoz
kapcsolódóan (pl. ismeretszerzést, ismeretátadást segítő megoldások – pl. táblák, interaktív
gyermekjátékok kihelyezése –, helyi és hálózatos kínálatnak és a kapcsolódó elérhetőségeknek a
bemutatása, elérhetővé tétele, vízi- és pihenőeszközök, mint pl. SUP, kitesurf, wind-surf, csónak,
kenu, kajak, vízibicikli, napágy, napernyő beszerzése, kerékpáros szervízoszlopok,
kerékpártárolók, stb. beszerzése).
3. Turisztikai marketing tevékenység (pl. kiadványok, információs anyagok, táblák, többnyelvű honlap
fejlesztése).
4.

Projekt előkészítési tevékenységek.

5.

Projektmenedzsment a megvalósítás során

Jelen pályázati forrásból támogatott projektelemek kialakításánál a Magyar Turisztikai Ügynökség egységes arculati elemeinek
alkalmazása kötelező.
2 Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen tevékenység teljesítése során a Felhívás 2. sz. általános segédletek mellékletét képező
„Családi/családbarát vizesblokk és baba-mama szoba kialakításának követelményei” leírásban foglaltak alkalmazása kötelező
1
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D.1.3. Tevékenységekkel kapcsolatos speciális elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele
szükséges a támogatásban részesülő strand tulajdonosok, üzemeltetők részéről:
a) A fejlesztett helyszín hálózatba kapcsolódik, ami alapján egységes tematikával, minőségben,
összeköttetésben, színvonalon, arculattal és marketinggel garantálja a működését. Éppen ezért
elvárt a Vízparti strandok védjegy, mint a természetes fürdőhelyek strandként való üzemelését
és országos hálózatban való részvételét garantáló védjegy minősítésének a megszerzése és a
strand védjegynek megfelelő üzemeltetése legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 2. teljes
naptári év végére. Maga a védjegy egyben garantálja, hogy a fejlesztett helyszín országos
jelentőségű természeti helyszín, hozzájárul a szabadidő aktív és egészséges eltöltéséhez, és
hogy a fejlesztett strandon komplex, vonzerőt növelő kínálat jött létre.
b) A fejlesztett helyszín a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm.
rendeletben meghatározott természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló engedéllyel
rendelkezik 2021-ben.
c) A fejlesztett helyszín innovatív, komplex élményszerzést nyújt a látogatók részére, interpretációt
használ beruházási elemei vagy beszerzett eszközei által.
d) Családbarát szolgáltatási infrastruktúra kialakítása szükséges (pl. gyerekbarát eszközök
alkalmazása, pelenkázó, baba-mama helyiség).
e) A fejlesztett helyszínen látogatóbarát infrastruktúra kialakítása szükséges (pl.: Fizetős strandok
esetében a jegypénztárak fejlesztése során. Fizetős és szabadstrandok esetében például az
információs pont, értékmegőrző, öltöző, mosdó kiépítése/fejlesztése esetén, figyelembe véve a
jó térkihasználást, idegen nyelvű tájékoztatást, stb.).
f)

A fejlesztett helyszín a komfortérzetet biztosítja (pl. elvárás a tisztaság, a rendezettség, a könnyű
használhatóság, az elérhetőség, egyszerű megközelíthetőség).

g) A strandon, mint természetes vizes élőhelyen lévő természeti értékek bemutatására sor kerül (pl.
információs, ismeretet nyújtó és egyben gyerekek részére játékos ismeretet átadó táblákkal,
játékokkal, stb.).
h) A fejlesztett helyszín a térségi elérhető attrakciókkal együtt programajánlat(ok)ban szerepel (a
területi attrakciókkal való együttműködésről szóló megállapodás legkésőbb a projekt fizikai
befejezésekor kerül igazolásra).
i)

Kötelező a helyi turisztikai szolgáltatókkal, kis- és középvállalkozásokkal, szervezetekkel az
együttműködés (támogatási kérelem beadásakor a strand tulajdonos/üzemeltető nyilatkozatának
benyújtása szükséges).

j)

A fejlesztéssel érintett területen, vagy annak közelében a szálláshelynek, vendéglátóhelynek, és
egyéb szolgáltató létesítményeknek (pl. sporteszköz kölcsönző, - javító, pihenőhely, ajándékbolt)
elérhetőeknek kell lenniük. (Ezek működtetése nem támogatható tevékenység a projektben és
igazolni szükséges a támogatási kérelem beadásakor együttműködési nyilatkozattal, hogy a
szolgáltatás elérhető.)

k) A fejlesztett attrakcióra irányuló turisztikai marketing tevékenység végzése a Kisfaludy2030
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-nek a GINOP-7.1.10-21 felhívás keretében megvalósításra
kerülő kiemelt projektje keretében is történik (strandhálózat egészére vonatkozóan). Erre irányuló
tevékenységét a strand tulajdonosa és üzemeltetője tudomásul veszi, adatszolgáltatással
támogatja. A fejlesztett attrakcióra irányuló turisztikai marketing tevékenység ellátása a strand
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tulajdonosa, üzemeltetője által is elvégezhető (pl. kiadványok, információs anyagok, táblák,
többnyelvű honlap).
l)

A projektre vonatkozó kötelező nyilvánossági elemeket meg kell valósítani a Kisfaludy Turisztikai
Fejlesztési Program keretei között megvalósuló projektek kedvezményezettjeinek tájékoztatási
kötelezettségeit összefoglaló útmutató szerint.

m) A fejlesztett helyszín a Bejárható Magyarország programhoz történő kapcsolódáshoz megteremti
a lehetőséget a kerékpáros és vízi járásmódok fejlesztésével.
n) A projekt hozzájárul a látogatószámnak és a turisták költésének a növeléséhez.
o) A projekt hozzájárul a turisztikai szezon meghosszabbításához.
p) A megvalósítás során a projektgazda figyelemmel van a negatív környezeti hatások
csökkentésére, a fenntartás során is védi a környezetét. A projekt által érintett területen a védett
természeti értékeket megőrzi, teherbírását támogatja – a területén a látogatók számát a teherbíró
képesség és a 78/2008. (IV. 3.) Korm rendeletben meghatározott kapacitás határain belül tartja,
a környezetvédelmi előírásokat és szabályokat betartja.
q) A támogatott létesítményekben – ahol jelenleg az elszállítás települési szinten megoldott –
biztosítani kell a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit (azon helyszín esetében, ahol az elszállítás
települési szinten nem megoldott, a támogatási kérelem beadásakor az érintett települési
önkormányzat igazolásának benyújtása szükséges erről).
r) Fenntarthatóság: a kedvezményezett 5 éves kötelezettséget vállal a támogatott beruházási
elemek fenntartására, karbantartására és működtetésére.
s) A projektnek gazdaságilag megalapozottnak, indokoltnak és rentábilisnak kell lennie, valamint
hozzá kell járulnia a nemzeti gazdaságfejlesztéshez, a gazdasági versenyképesség erősítéséhez
és az EU regionális célkitűzéseinek megvalósításához. Az ezt bizonyító gazdasági számításokat
a pályázatban be kell mutatni.
t)

A projektelemek fejlesztésénél a Magyar Turisztikai Ügynökség által kialakított szabadvízi
strandokra vonatkozó egységes arculati elemek alkalmazása kötelező.

u) Akadálymentes használat feltételeinek kialakítását célzó tevékenységek megvalósítása során
rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása kötelező a projekt kezdetétől. Jelen
fejlesztések lezárását és teljesülését a szakmérnöknek jelentéssel és nyilatkozattal szükséges
igazolnia. Ennek hiányában a tevékenység nem támogatható!
v) A pályázat keretein belül a támogatott célokhoz telekhatáron belüli fejlesztések megvalósítása
lehetséges.
w) Jelen tevékenységek csak úgy támogathatóak, ha a felújítás, átalakítás, új létesítés nem érinti a
korábbi forrásokból megvalósított tevékenységek fenntartását.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén– a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az
érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

D.1.4 A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
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a)

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a jelen Felhívásban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

b)

A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

c)

A jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban
meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A
benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására, valamint a
támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmaipénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés előkészítés
során a Támogató számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van
lehetőség.

d)

A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani.
A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő
megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek
meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás,
szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

e)

Nem nyújtható támogatás azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a projektben
beszerzett eszközöket nem az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen
foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól vásárolja, a piacon szokványos
jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

f)

A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor.
Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a pályázat
elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti. Kiemelkedően jelentős
kockázatot jelenthet például:
i) ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye,
fióktelepe között egyezés áll fenn,
ii) a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,
iii) a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy
külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
iv) pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes
kiegyenlítés révén történik.

g)
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A strand tulajdonosának, fenntartójának a támogatási kérelme beadásakor koncepciótervet,
programrajzot, valamint épületfejlesztéssel, építéssel járó tevékenység esetén a kiviteli szintű
tervet is be kell nyújtania. A jogerős építési engedély legkésőbb az előleg igénylésekor
csatolandó.

D.2. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és
kategóriák szerinti besorolása
Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységekre nyújtott támogatás nem minősül állami
támogatásnak az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében az alábbi esetekben:
Szabadstrandok esetében:
Amennyiben a fejlesztéssel érintett strand szolgáltatásai és a fejlesztéssel érintett tevékenységek
bárki számára szabadon, térítésmentesen hozzáférhetők, abban az esetben a támogatási
intézkedés nem minősül állami támogatásnak az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében,
mivel a támogatásban részesített tevékenység nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben
vett gazdasági tevékenységnek. A térítésmentes hozzáférés követelményének valamennyi
tevékenységre vonatkoznia kell, nem állapítható meg az ingyenes igénybevétel abban az esetben,
ha például a strandon a felhívás D.2. pontja szerinti vízi- és pihenőeszközök bérbeadására kerül sor
megfelelő díjfizetés ellenében.
Fizetős strandok esetében
A fizetős strandok esetében a tevékenység támogatása abban az esetben nem minősül az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a támogatásban
részesített tevékenység más tagállamok piacára és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást
gyakorol, tehát nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, a támogatásban részesített
tevékenység kizárólag helyi hatással bír. Ebben az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell,
hogy a támogatott létesítmény (fizetős strand) kapcsán a fenntartási időszak végéig olyan
nyilvántartást vezet, amelyből hitelt érdemlően megállapítható, hogy a fejlesztett létesítmény
szolgáltatásait igénybe vevők mely állam állampolgárai. A nyilvántartás annak alátámasztására
szolgál, hogy – amennyiben a támogatásban részesített tevékenység más tagállamok piacára és
fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol – a fejlesztés helyi célokat szolgáló beruházás,
és így a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatása igazolhatóan nincsen, vagy
elhanyagolható.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó támogatás kapcsán az elsődlegesen
irányadó uniós szabály:
Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1)
bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról (HL C 262., 2016.7.17., 1.o.) - https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a jelen kiírás keretében nyújtott támogatás az
EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásnak minősül és az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU Bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.
12.24. 1.o) 1 (a továbbiakban 1407/2013/EU rendelet) szerinti csekély összegű támogatásként
nyújtható.
Csekély összegű támogatás
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá
tartozó, az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon odaítélt
csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó

1

módosította: a 2020/972/EU bizottsági rendelet (HL L 215., 2020.7.7.).
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támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikk (8) és (9) bekezdését. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár
a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a
vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű
támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott
csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni,
amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük –
a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell
osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással,
ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített
maximális intenzitást vagy összeget.
Támogatást igénylőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon – nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű
támogatás tartalma – a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év
vonatkozásában – nem haladja meg az 1407/2013/ EU rendeletben meghatározott összeget
(200.000 euró). A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell
megtenni.
Kizárt ágazatok/tevékenységek:
a) a 1397/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet
végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak
nyújtott támogatás, a következő esetekben:
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
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ii. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás;
d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez
nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a)-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre
tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő
eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek
megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem
részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.
A kedvezményezett köteles a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig megőrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú
felhívása esetén azokat bemutatni.

D.3. Nem támogatható tevékenységek
Nem támogathatók a D1. pont körébe nem eső tevékenységek, különösen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

pályázatírás;
játszótér, sportpálya kialakítása;
új strand kialakítása;
strandi ingatlanon kívüli területek fejlesztése;
parti védmű megújítása, új létesítése, mederkotrás;
strand területén található vendéglátóegységek és nem a pályázó tulajdonában vagy
üzemeltetésében található szolgáltatók és szolgáltatások fejlesztése;

▪ korábbi támogatásokból (hazai és nem hazai egyaránt) kialakított és fenntartási időszakkal érintett
fejlesztések átalakítása, felújítása;

▪ újonnan létrehozott fejlesztések, amennyiben azok a korábban támogatott fejlesztések
fenntartását kockáztatják;

▪
▪
▪
▪
▪

csúszda kiépítése, felújítása, fejlesztése;
közfürdő fejlesztése;
strandokon feszített víztükrű medencék létesítése, felújítása, bővítése, fejlesztése;
gyógyhely fejlesztése;
egészségügyi szolgáltatások kialakítása (meglévő orvosi és egészségügyi kapacitások bővítése,
minőségének javítása, valamint új egészségügyi szolgáltatások létrehozása), ide nem értve a
strand üzemeltetéséhez kapcsolódó életmentő szolgáltatásokat;

▪ szálláshely kialakítása, fejlesztése;
▪ kereskedelmi és vendéglátó egységek kialakítása;
▪ önálló rendezvények, rendezvényprogramok megrendezése, lebonyolítás
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D.4. Elszámolható költségek
Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre.
Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni.1
Jelen felhívás keretében kizárólag a támogatási kérelem benyújtását követően felmerült
költségek elszámolására van lehetőség!
A pályázatok tervezése során kizárólag a D.1. pontban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó,
az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:

1. Projekt előkészítési költségek
a. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
i. Szakmai program kidolgozásának költségei
ii. Szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
iii. Mérnöki szolgáltatások költségei
iv. Egyéb igazolhatóan szükséges tevékenységek költsége
b. Közbeszerzési költségek
i. Közbeszerzési szakértő díja
ii. Közbeszerzési eljárás díja

2. Beruházási költségek
a. Terület-előkészítési költség
b. Építéshez kapcsolódó költségek
Felújítás
Átalakítás
Új építés, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges és alátámasztott
Bővítés, amennyiben meglevő épület esetében a projekt megvalósításához
szükséges
v. Beüzemelési költségek

i.
ii.
iii.
iv.

c. Eszközbeszerzés költségei
i. Új eszköz(ök) beszerzése, amely bekerülési értéke tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
d. Immateriális javak beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükségesek2

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
a. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
1

A piaci ár igazolásának módját a Pénzügyi és elszámolási útmutató tartalmazza.

2

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

•
•
•
•

azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
annak az értékcsökkenése a Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési mód alapján kerül meghatározásra,
azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak,
amelyhez a támogatást nyújtották,
azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a
támogatást nyújtották,
azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki, amennyiben a Felhívás másként nem
rendelkezik.

•
•
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b. Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége:
i. Technológia kivitelezéséhez szükséges IT szolgáltatások költségei
ii. Egyéb igazolhatóan szükséges mérnöki, szakértői díjak (pl. rehabilitációs
környezettervező szakmérnök)
iii. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek
iv. Műszaki jellegű szolgáltatások igénybevétele
v. Egyéb igazolhatóan szükséges szakértői szolgáltatás igénybevétele
c. Egyéb szakértői szolgáltatási költségek:
i. Közbeszerzési költségek
ii. Jogi, pénzügyi és közbeszerzési tanácsadás igénybevétele
iii. Turisztikai szakértői szolgáltatás költségei
iv. Egyéb igazolhatóan szükséges szakértői szolgáltatás igénybevétele
v. Projektmenedzsment költségei
d. Marketing költségek:
i. Marketing, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele
ii. Rendezvényszervezés,
kapcsolódó
ellátási,
ún.
„catering”
költségek,
reprezentációs költségek
iii. A projekt tevékenységhez kapcsolódó, nem a meghatározott kötelezően előírt
egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
e. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei
f.

Egyéb szolgáltatási költség
i. Jogi jellegű szolgáltatások igénybevétele (pl. védjegy minősítés díja)
ii. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
iii. Egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatások költsége

4. Tartalék

D.5. Nem elszámolható költségek
Nem elszámolható költségnek minősül a pályázat benyújtásának napja előtt felmerült költség,
ráfordítás.
A D.4. pontban felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el,
különösen nem számolhatók el az alábbi költségek:

▪
▪
▪
▪

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése;
számviteli törvény szerinti készlet beszerzése;
textíliák beszerzése (pl. törülköző, fürdőlepedő stb.);
a pályázat benyújtásának napja elött felmerült költségek, ráfordítások (kivéve az előkészítési
tevékenységhez kapcsolódó költségeket)

▪ élelmiszer, italbeszerzés költsége;
▪ gépjárművásárlás, gépjárműlízing, gépjárműbérlet díja;
▪ bármely olyan jármű beszerzési költsége, melynek vezetése vagy üzemeltetése hatósági
engedélyhez kötött (pl. gépjármű, busz, vitorlás hajó, motorcsónak);

▪
▪
▪
▪
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könyvvizsgáló költsége;
használt eszközök felújítása, vagy beszerzése;
föld-, telek-, és ingatlan vásárlásának költsége;
hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek;

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

közműfejlesztéshez való hozzájárulások;
pótmunka, többletmunka;
pályázatírás költségei, sikerdíj;
bírságok, kötbérek, perköltségek;
levonható általános forgalmi adó, adók, közterhek;
beruházás esetén saját teljesítés költsége;
szintentartó beruházáshoz kapcsolódó költségek; amik nem kerülnek aktiválásra a pályázó
könyveiben;

▪ szállítás, raktározás, deponálási költségek, amik nem kerülnek aktiválásra a pályázó
könyveiben;

D.6. Az elszámolható költségekre vonatkozó költségkorlátok
Minimális ill. maximális
mértéke az összes
elszámolható költségre
vetítve (%)

Minimális ill. maximális
támogatások (Ft)

Projektmenedzsment

max. 2%

-

Projekt előkészítés, tervezés

max. 5%

max. 1.000.000 Ft

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

max. 1%

max. 300.000 Ft

Terület előkészítés

max. 2%

max. 600 000 Ft

Műszaki ellenőri szolgáltatás

max. 1%

max. 300.000 Ft

Költségtípus

Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
biztosítás
Eszközbeszerzés (kizárólag a turisztikaiszakmai tartalomhoz kapcsolódó eszközök
beszerzése)
Eszközbeszerzésen belül az attrakció
bemutathatóságát közvetlenül szolgáló
emberi erővel hajtott közlekedési eszközök
(Bejárható Magyarországhoz kapcsolódóan)
– kizárólag kajak, kenu, csónak, SUP,
kitesurf, wind-surf, vízibicikli
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-

maximum 50.000 Ft

max. 15%

max. 4.500.000 Ft

-

max. 1.500.000 Ft

Felhívás D.1.1. fejezet 1) pontjának
megvalósításához kapcsolódó
tevékenységek

min. 15%

nincs min/max belső Ft korlát

Felhívás D.1.2. fejezet 1) pontjának
megvalósításához kapcsolódó
tevékenységek

min. 20%

Felhívás D.1.1. fejezet 3) pontjainak
megvalósításához kapcsolódó
tevékenységek

max. 10%

nincs min/max belső Ft korlát

max. 3.000.000 Ft

Immateriális javak beszerzése

max. 5%

max. 1.000.000 Ft

Turisztikai marketing tevékenység

max. 5%

max. 1.500.000 Ft

Tartalék

max. 10%

max. 3.000.000 Ft

A tartalék 10% keretét csak a projekt szakmai-műszaki tevékenységeire lehet fordítani.
A költségkorlátok elsődlegesen százalékosan az összes
vonatkoznak, de legfeljebb a forintban meghatározott értékig.

elszámolható

költségre

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok
megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig, a matematikai kerekítés
szabályainak alkalmazásával történik.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos belső korlátok betartása a
pályázat összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő
százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom
csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az
egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csökkentett összegű támogatás megítélése a belső
százalékos korlátok figyelembevételével történik.

D.7. A projekt megkezdése
A projekt a pályázatok benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a
pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt
megkezdésének minősül a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A
pályázó által aláírt megrendelő szerződésnek minősül. A projektet legkésőbb a támogatói okirat
hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül igazoltan meg kell kezdeni.
A megadott határidőn belüli projekt meg nem kezdése a támogatói okirat visszavonását
eredményezheti!
A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt
megkezdését. Az előkészítési tevékenység 2021. szeptember 24-tól kezdhető meg.

D.8. A projekt befejezése
A projekt
fizikai
befejezésének
a beruházás,
projekttevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

illetve

az

utolsó

támogatott

A projekt fizikai befejezésének (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) legkésőbbi
időpontja: 2022. június 30.
A projekt fizikai zárását követő 30 napon belül záró beszámoló benyújtása kötelező.
A projekt fizikai befejezésének időpontját úgy kell megtervezni, hogy ezen időpontig a projektben
tervezett valamennyi támogatott projekttevékenység lezárásra kerüljön. A projekt keretében a
projekt fizikai befejezésének időpontjáig felmerült költségek számolhatók el.

D.9. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott projektelemeket,
beszerzett eszközöket és tevékenységet a projekt záró beszámolójának elfogadásának a napjától
számítva öt évig fenntartja.
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A pályázónak vállalnia kell, hogy szabad strand esetén a fenntartási időszak végéig
szabadstrandként üzemel.
Fizetős strandok esetében a pályázónak vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig olyan
nyilvántartást vezet, amelyből hitelt érdemlően megállapítható, hogy a fejlesztett létesítmény
szolgáltatásait igénybe vevők mely állam állampolgárai, amennyiben a támogatást a EUMSZ 107.
cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó támogatás jogcímen kapta meg.
A támogatást igénylő köteles a fenntartási időszak végéig a támogatott fejlesztéssel létrehozott
kapacitásokat fenntartani és üzemeltetni.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási
jelentést be-nyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak
a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

D.10. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások
D.10.1. Projekt területi szűkítése
Jelen felhívásra kizárólag a Pest megyében található szabadvízi strandok tulajdonosai/üzemeltetői
adhatnak be pályázatot.

D.10.2. A projekt kapcsán kötelező vállalások
▪ A fenntartási időszakban nem teljesített feltételek esetén a Támogató a támogatás részben vagy
egészben történő visszafizetésének kötelezettségét állapíthatja meg.

▪ Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázat értékeléséhez kapcsolódóan előzetes helyszíni
szemlét folytasson le a fejlesztéssel érintett ingatlan területén, amelyről a Támogató előzetesen
tájékoztatja a pályázót. Amennyiben a pályázó a helyszíni szemlét megtagadja, vagy
akadályozza, a pályázat kizárását vonhatja maga után.

▪ A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatban ellenőrzés tűrési és
adatszolgáltatási kötelezettség terheli a projekt fenntartási időszakának végéig.

▪ A

projekt záró beszámoló részeként rehabilitációs környezettervező szakmérnöki
jelentésbenyújtása szükséges a strandon történt akadálymentesítési fejlesztés teljesüléséről.

D.10.3. Speciális kizáró okok
A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok:
Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki nem minősül törvény
erejénél fogva átlátható szervezetnek, illetve átláthatóságáról nem nyilatkozik (az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján).
Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, illetve nem bocsátható
ki támogatói okirat annak, aki:
a) nem felel meg Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, vagy egyéb, a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
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d) a Támogató által, vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik, vagy
e) jogszabályban, vagy a jelen felhívásban a támogatói okirat kiadásának feltételeként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja.
Valamint azon pályázó számára, aki az Áht. 50. § alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek.

D.10.4. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni
viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a pályázat szempontjából ennek megfelelő rendezett
tulajdoni viszonyok állnak fenn.

1. Az ingatlan a pályázó tulajdonában van.
2. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem
kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy
hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az
ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A pályázónak
határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, üzemeltetési,
vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie.
Az állami támogatási szabályok alapján – tulajdonjogi szempontból – kezelni szükséges a
beruházással/fejlesztéssel érintett épület sorsát a fenntartási időszak lejáratát és a használati
szerződés megszűnését követően. A szerződésben szükséges a felek részéről a fenntartási időszak
és a használat megszűnése esetére szóló elszámolási kötelezettséget rögzíteni (tulajdonjogot
rendező megállapodást), kizárva ezzel azt, hogy az ingatlan tulajdonosa közvetett módon állami
támogatásban részesüljön.
Ha a fenntartási időszak és a használat megszűnésekor a pályázó tulajdonába kerül, illetve a
tulajdonában marad a fejlesztéssel érintett épület, a feleknek el kell számolni az értéknövekménnyel.
Amennyiben az ingatlantulajdonos piaci viszonyoknak megfelelő ellenszolgáltatást fizet az
értéknövekményért, akkor a tulajdonos esetében kizárható az átadott előny és így az állami
támogatás is. Az elszámolás kötelezettségét és módját a bérleti/üzemeltetési szerződés vagy a felek
külön megállapodása szabályozza.
2.1. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, az alábbi
dokumentumokat szükséges benyújtani:
A pályázat benyújtásához:
az állami vagyon kezelőjének a pályázat benyújtásához történő hozzájárulását szükséges
mellékelni.
A támogatói okirat kibocsátásához:
az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének)
nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat végrehajtásához és a támogatás során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához, és
a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia kell,
hogy – legalább a fenntartási időszak végéig – a fejlesztendő területet a pályázó rendelkezésére
bocsátja.
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3. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges
benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés
megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de
legalább a projektfenntartási időszak végéig hatályos közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti
megosztási vázrajzot.

E. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK
E.1. A támogatás formája
A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Támogatás csak és kizárólag a pályázat tárgyát képező fejlesztés érdekében, kapcsán használható
fel.

E.2. Az önerő mértéke
A támogatás legfeljebb 100%-os intenzitású, így önerő biztosítása a maximális intenzitás esetén
nem szükséges.

E.3. Az előleg mértéke
Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető előleg maximális
mértéke a megítélt támogatás 100%-a.
Az előleg igényléséhez a Kedvezményezettnek a projektre elkülönített bankszámlával kell
rendelkeznie.

E.4. Biztosítéknyújtási kötelezettség
A kapott támogatási előleg, valamint a támogatás vonatkozásában biztosítéknyújtási kötelezettség
áll fenn a támogatás, illetve a támogatói okirat visszavonása, továbbá szabálytalanság, vagy nem
elszámolhatóság esetén visszafizetendő támogatás fedezeteként.
A biztosíték nyújtása a támogatói okirat hatálybalépését követően az előleg, illetve a
támogatás kifizetésének feltétele.
A Kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján biztosíték(ok) nyújtására köteles az
alábbiak szerint:
1. A projekt befejezéséig (D.8. pontban meghatározottak szerint):
A Kedvezményezett köteles az előleg vagy a kiutalt támogatás összegének megfelelő
mértékéig valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető
fizetési megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezéssel együtt.
2. A projekt befejezését követően, a fenntartási időszak végéig (D.9. pontban meghatározottak
szerint):
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A Kedvezményezett köteles a teljes támogatás összegének megfelelő mértékben valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a
Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére, a
követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A biztosítéknyújtási kötelezettség részletes szabályait az Általános Támogatási Feltételek a
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében kezelt támogatásokhoz c. dokumentum
tartalmazza. Dokumentum a https://kisfaludyprogram.hu/dokumentumok oldalon elérhető.

E.5. Monitoring mutatók
Jelen Felhívás esetében a Kedvezményezett az alábbi monitoring mutatóról köteles adatot
szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:
Monitoring mutató neve

A fejlesztéssel érintett strandon tett
látogatások várható számának
növekedése

Mértékegység

látogatás/év

Célérték
Kötelező minimális
vállalás: egy látogató /
100 000 forint
támogatás

A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke - a 2020-as és a projekt fizikai befejezését
követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség. Ezek alapján bázisérték megadása
is szükséges.
A látogatószám mérése fizetős és szabadstrandok esetén:
1.

Szezonban:

Belépőjegyes rendszerrel (eladott jegyek száma) vagy felméréssel (számlálással)

•

A szezonban a belépőjegyes rendszer adatai a fizetős strandok rendes nyitvatartása esetén
értelmezhetőek, míg felmérést a szabadstrandok esetén javasolt alkalmazni.

•

A belépőjegyes rendszernél figyelembevehető az ingyenes belépésre jogosultak száma. A
strandokon az ingyenes belépőjeggyel rendelkező látogató akkor vehető figyelembe, ha ezt a
jogosultságot jogszabály vagy a strand belső szabályzata biztosítja.

•

Felmérés esetén a következő módszertan alkalmazandó: minden év júniusban, illetve
augusztusban 1-1 nap, egy hétköznap és egy hétvége, de egyik sem ünnepnap, vagy helyi ünnep
(pl. városnap, falunap, fesztivál, gyereknap) – tehát összesen 4 nap. A mérés ideje: 8:00-tól 19:00ig tart.

•

A kalkulált munkanapi látogatószám átlaga kerül éves szinten kiterjesztésre szorozva a
munkanapok számával, valamint ehhez hozzáadásra kerül a mért két munkaszüneti napi
látogatószám átlaga szorozva a munkaszüneti napok számával, és ebből lesz az éves
látogatószám adat. A felmért eredmények 1,05-szoros szorzóval kerülhetnek beszámításra
tekintettel arra, hogy egy évet tekintve eltérő látogatószám van minden egyes hónapban és
szezonban.
2.

Szezonon kívüli időszak:

Felméréssel (számlálással)
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•

Felmérésnél a következő módszertan alkalmazandó: minden év januárban, illetve októberben 11 nap, egy hétköznap és egy hétvége, de egyik sem ünnepnap, vagy helyi ünnep (pl. városnap,
falunap, fesztivál, gyereknap) – tehát összesen 4 nap. A mérés ideje: 10:00-tól 16:00-ig tart.

•

A kalkulált munkanapi látogatószám átlaga kerül éves szinten kiterjesztésre szorozva a
munkanapok számával, valamint ehhez hozzáadásra kerül a mért két munkaszüneti napi
látogatószám átlaga szorozva a munkaszüneti napok számával, és ebből lesz az éves
látogatószám adat. A felmért eredmények 1,05-szoros szorzóval kerülhetnek beszámításra
tekintettel arra, hogy egy évet tekintve eltérő látogatószám van minden egyes hónapban és
szezonban.

•

Mivel a szezonon kívüli, a hivatalos nyitva-tartáson kívüli időszakban a fizetős strandok esetén
sem működik a belépőjegyes rendszer, náluk is felmérést kell alkalmazni, mint ahogy a
szabadstrandok esetén.
A látogatók csoportjai esetén a csoporttagok száma adja meg a látogatók számát.
Egymásra épülő fejlesztések esetén: Amennyiben a továbbadott támogatásban részesülő projekt
esetében olyan ingatlan fejlesztésére kerül sor, mely más forrásokból már korábban fejlesztésre került, akkor abban az esetben a korábbi fejlesztések bázis és célértékét is egyértelműen be kell
mutatni a projekthez kapcsolódóan. Egymásra épülő fejlesztések esetén jelen fejlesztési ütemben
megadott bázisérték nem lehet alacsonyabb, mint a korábbi ütem(ek) során az adott évre vállalt
célértéke. (Adott évre: a jelen fejlesztési projekt báziséve).
A strandok az adataikról szóló kimutatást és a kiszámított látogatószám változása adatot
aláírásukkal hitelesítik és megküldik a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére.
A projekt fizikai befejezése időpontjára vonatkozóan a Kedvezményezettnek a Támogató részére
szükséges megadni a záró beszámolóban, hogy a projekt fizikai befejezését követő első teljes
naptári év végére mekkora látogatószámot becsül előre. Az indikátor tervadat alátámasztottságát a
strand tulajdonos/fenntartó pályázatában szereplő kereslet-kínálatelemzés adja meg.
A tervezett látogatószámot, a projekt keretében tett vállalást (célértéket) a projekt fizikai befejezését
követő első teljes naptári évben kell teljesíteni és a Projekt Fenntartási Jelentés részeként
megküldeni a Támogató részére. Ezek után a látogatások számát a projekt fenntartási időszaka
alatt minden évben mérni kell, de a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év kivételével
a Kedvezményezettnek az indikátorra vonatkozóan csak adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az
első adatszolgáltatást a Kedvezményezett az első projekt fenntartási jelentés keretében adja meg,
az utolsó éves látogatószám adat megadására pedig a záró projekt fenntartási jelentés keretében
kerül sor
A projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári évben elért látogatószámot a fenntartási
időszak további éveiben nem elvárt megtartani.
Az indikátor tervadat alátámasztottságát a strand tulajdonos/üzemeltető pályázatában szereplő
kereslet-kínálatelemzés adja meg.
Amennyiben egy indikátor az első teljes naptári évben nem éri el a projektre a Támogatói
Okiratban/kérelem adatlapon meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve
a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, az Ávr-ben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

E.6. Beszerzésekre vonatkozó szabályok
A beszerzések megtervezése során figyelembe kell venni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) előírásait, amelynek 5. § (2) pontja értelmében a
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támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására
kötelezett az a Kbt. 5. § (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy, amelynek
uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi
részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy
meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az (1) bekezdésben
meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a
beszerzés tárgya
a) olyan építési beruházás, amely a Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítési tevékenységet
foglal magában,
b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató
létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési
munkáit foglalja magában, vagy
c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz
kapcsolódik.
A Támogató fenntartja a jogot a (köz)beszerzési eljárások ellenőrzésére.
Az elszámolhatóság részletes feltételeit a Pénzügyi és elszámolási útmutató tartalmazza.

E.7. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretei között kezelt projektek kedvezményezettjei
részére a kommunikációs kötelezettségekről a „Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretei
között megvalósuló projektek kedvezményezettjeinek tájékoztatási kötelezettségeit összefoglaló
útmutató” című dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni a pályázatok megvalósítása során.
A dokumentumban felsorolt kommunikációs feladatok és eszközök kötelező érvényűek a
kedvezményezettre nézve.

F. SZAKMAI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
F.1. Jogosultsági értékelés
A befogadási alapkritériumok ellenőrzése a jogosultsági ellenőrzés keretében történik. A benyújtott
támogatási igények jogosultsági ellenőrzése és befogadása nem jelenti a projektek részletes
elemzésére vonatkozó szakmai értékelési szakasz automatikus elfogadását.
A támogatási igény befogadásáról a Támogató legfeljebb a támogatást igénylő által benyújtott
általános nyilatkozat postai beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a
pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt.

F.1.1.

A támogatási igény nem hiánypótolható kritériumai

A jogosultsági ellenőrzés az alábbi, nem hiánypótolható kritériumot tartalmazza:
Pályázati adatlap eredeti példánya benyújtásra került

Igen/Nem

Költségterv eredeti, aláírt példánya benyújtásra került.

Igen/Nem

Amennyiben a fenti, nem hiánypótolható jogosultsági kritériumnak a pályázat nem felel
meg, akkor a pályázat érdemi vizsgálat és hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül!
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F.1.2. A támogatási igény hiánypótolható kritériumai
A projekt szakmai értékelését megelőzően hiánypótoltatható az F1.1. pontban felsoroltakon kívül
bármilyen egyéb hiányzó dokumentum.
A Támogató egy alkalommal hiánypótlást írhat elő, amennyiben a hiányosság a jelen fejezetben
meghatározott kritériumok alá esik. A hiánypótlásra maximum 15 nap adható. Ha a pályázó a
hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban
meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

F. 2. Szakmai értékelés
A szakmai értékelés a beérkezett pályázat szöveges és pontozásos értékeléséből áll össze.
Szöveges értékelés esetében a „nem” vagy „részben” választ a szakmai értékelőnek indoklással
kell alátámasztania.
A benyújtott pályázat dokumentációja alapján történik a szakmai értékelés. A szakmai értékelés
során maximum egyszeri alkalommal a Támogató elektronikus úton (a megadott kapcsolattartó
számára) tisztázó kérdés(eke)t küldhet a pályázónak minimum 5, de maximum 15 naptári napos
határidővel, amelybe a kézbesítési vélelem nem számolandó bele.
A tisztázó kérdés kiküldése során a szakmai értékelést alátámasztó, további dokumentumok
bekérése is megtörténhet, illetve a korábban beküldött dokumentumok átdolgozására vagy
kiegészítésére vonatkozó igény is felmerülhet a Támogató részéről. Szakmai értékelés során
tisztázó kérdés kiküldése nem kötelező eleme az értékelési folyamatnak!
A pályázat vonatkozásában tisztázó kérdés kiküldésének a célja nem a korábban beküldött
dokumentumok hiányosságainak pótoltatása, hanem a feltárt ellentmondások tisztázása,
vagy kiegészítő információ kérése!
Amennyiben a szakmai értékelő a pályázat kapcsán, illetve az esetleges hiánypótlás keretében
benyújtott dokumentációk alapján el tudja végezni a szakmai értékelést, meg tudja ítélni a projekt
támogathatósági kritériumoknak való megfelelését, vagy meg nem felelését, abban az esetben
tisztázó kérdés kiküldésére nem kerül sor.
Amennyiben a támogatást igénylő a tisztázó kérdésben foglaltakat határidőben nem teljesíti, illetve
a tisztázó kérdésre adott válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés,
akkor ez az adott szempontra vonatkozóan “nem megfelelt” értékelést vonhat maga után.

F.2.1.

A szöveges értékelés szempontjai

Tartalmi értékelési szempont

1. A projekt indokoltsága, céljának értékelése
1.1.
A projekt helyzetelemzése megfelelően kidolgozott. A
projekt indokoltsága, a szükséglet, amire a projekt
reagál, alátámasztott.
1.2.
A projekt céljai illeszkednek a felhívásban
meghatározott konkrét célokhoz

Megfelelt /
Részben
megfelelt /
Nem felelt meg
/ Nem releváns

Igazolás módja

kérelem adatlap
kérelem adatlap

2. A projektdokumentáció szakmai tartalma, kidolgozottsága és megvalósíthatósága.
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A projekt csak a jelen felhívásban meghatározott,
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást.
A
kötelezően
megvalósítandó
támogatható
tevékenységeket tartalmazza a projekt.
Indikátorok teljesülése:
2.2.
A projektdokumentáció biztosítja a támogatást igénylő
által vállalt indikátorok teljesülését.
2.3.
A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes
tevékenységek ütemezése megfelelő, illetve az
egymásra épülése biztosított, a projektütemterv
átgondolt, megvalósítható, reális.
2.4.
A projekthez kapcsolódó marketingtevékenység
kidolgozásra került.
2.5.
Működtetésre vonatkozó elképzelések kidolgozásra
kerültek: üzemeltetés módja, szervezeti keretei
(partner), humán erőforrás megfelelően bemutatásra
került.
3. A projekt turisztikai szakmai értékelése
3.1.
A projekt a felhívás D.1.2. a) pontjában ismertetett
védjegy bevezetését, alkalmazását vállalja a fizikai
zárást követő 2. teljes naptári év végére
3.2.
A tervezett fejlesztés megteremti a lehetőségét a
Bejárható
Magyarország
programhoz
történő
kapcsolódáshoz.
3.3.
A tervezett fejlesztés illeszkedik a térség turisztikai
adottságaihoz és a célterületre jellemző keresleti
igényekhez.
3.4.
A fejlesztés szezont meghosszabbító jellege
bemutatásra került
4. Pénzügyi értékelés
4.1.
A költségvetés részletezettsége, megalapozottsága
A költségvetés kellően részletezett, szöveges
indoklásban
mennyiségi
egység,
mennyiség,
egységár formájában tartalmazza az egyes
költségtételekhez kapcsolódó kalkulációkat és
szükségességük igazolását.
4.2.
A költségvetés realitása
A projekt költségigénye az egyes tételek tekintetében
a piaci árakat nem haladja meg, a költségvetésben
érvényesül az „Értéket a pénzért” elv.
4.3.
A pályázati költségvetés megfelelően kidolgozott, az
útmutatóban szereplő költségekkel kapcsolatos
elvárásokhoz illeszkedik.
2.1.

kérelem adatlap

kérelem adatlap
GANTT diagram
kérelem adatlap
melléklete
kérelem adatlap

kérelem adatlap

nyilatkozat

kérelem adatlap

kérelem adatlap
kérelem adatlap

kérelem adatlap
költségvetés és
annak szöveges
indoklása
kérelem adatlap
költségvetés és
annak szöveges
indoklása
kérelem adatlap
költségvetés és
annak szöveges
indoklása

Amennyiben fenti értékelési szempontok közül a projektjavaslat adott összesen minősítés „nem
megfelelt”, a projektjavaslat elutasításra kerül, pontozásos értékelés nem végezhető hozzá.
A projektjavaslat összességében megfelelt minősítést akkor ér el a szöveges értékelés keretében,
amennyiben valamennyi szempontnak legalább részben megfelel. Amennyiben valamely értékelési
szempontnak a projekt csak részben felel meg, akkor a szerződéskötésig szükséges a
projektdokumentáció értékelés megállapításai szerinti kiegészítése, módosítása.
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F.2.2. Pontozásos értékelési szempontok fizetős strandok esetén
(Pontozásos) értékelési szempontok

Pontszám/
értékelési
szempont

A valós turisztikai keresletnek megfelelő, a fejlesztés által érintett szolgáltatások
száma.
nincs új szolgáltatás – 0 pont
1 új szolgáltatás – 4 pont

1.

0-10 pont

2 új szolgáltatás – 6 pont
3 új szolgáltatás – 8 pont
4 vagy annál több új szolgáltatás – 10 pont
A fejlesztési javaslat megalapozottsága az adatlapon a helyzetértékelés,
látogatói/keresleti igények alapján került bemutatásra:

2.

nem – 0 pont

0-5 pont

igen – 5 pont
Akadálymentesített megoldások / szolgáltatások / információ átadás száma:
1 új szolgáltatás – 5 pont
2 új szolgáltatás – 10 pont

3.

5-20 pont

3 új szolgáltatás – 15 pont
4 vagy annál több új szolgáltatás – 20 pont

4.

1

A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy együttműködik a helyi
turisztikai szolgáltatókkal, kis- és középvállalkozásokkal, szervezetekkel
(támogatási kérelem beadásakor nyilatkozattal kell igazolni)
kevesebb, mint 3 együttműködés esetén: 0 pont

0-10 pont

3 és 4 együttműködés esetén: 5 pont
5 vagy több együttműködés esetén: 10 pont

5.

A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztett helyszín a térségi
elérhető attrakciókkal együtt programajánlat(ok)ban szerepel (a területi
attrakciókkal való együttműködésről szóló megállapodás legkésőbb a projekt
fizikai befejezésekor kerül igazolásra)

0-5 pont

1-2 programajánlat esetén: 3 pont
3- vagy több programajánlat esetén: 5 pont

6.

A támogatást igénylő által vállalt marketing tevékenységek száma (pl.
kiadványok, információs anyagok, táblák, MTÜ által előírt kötelező arculati
elemek, ide nem értve a projektben megvalósítandó tájékoztatási
kötelezettségeket)

0-10 pont

nincs marketing tevékenység – 0 pont
min. 1 marketing tevékenység vállalása – 5 pont
2 vagy több marketing tevékenység vállalása – 10 pont
A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy szolgáltatásokat biztosít a
turisztikai (nyári) főszezonon kívül is:
7.

nincs ilyen új/korszerűsített szolgáltatás – 0 pont
1 új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 5 pont
2 új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 10 pont
3 vagy annál több új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 20 pont
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0-20 pont

A Bejárható Magyarország Programhoz történő kapcsolódás megvalósítása:
jármódok fejlesztése
kerékpáros: 5 pont

8.

0-15 pont

vízi: 5 pont
ha mindkettőt vállalja további 5 pont
Összesen

95 pont

F.2.3. Pontozásos értékelési szempontok szabadstrandok esetén
Pontszám/ értékelési
szempont

(Pontozásos) értékelési szempontok
A valós turisztikai keresletnek megfelelő, a fejlesztés által érintett
szolgáltatások száma.
nincs új szolgáltatás – 0 pont
1.

1 új szolgáltatás – 4 pont

0-10 pont

2 új szolgáltatás – 6 pont
3 új szolgáltatás – 8 pont
4 vagy annál több új szolgáltatás – 10 pont

2.

A fejlesztési javaslat megalapozottsága az adatlapon a
helyzetértékelés,
látogatói/keresleti
igények
alapján
került
bemutatásra:

0-5 pont

nem – 0 pont
igen – 5 pont

3.

A támogatást igénylő által vállalt marketing tevékenységek száma (pl.
kiadványok, információs anyagok, táblák, MTÜ által előírt kötelező
arculati elemek, ide nem értve a projektben megvalósítandó kötelező
kommunikációt)

0-10 pont

nincs marketing tevékenység – 0 pont
min. 1 marketing tevékenység vállalása – 5 pont
2 vagy több marketing tevékenység vállalása – 10 pont
A Bejárható Magyarország Programhoz történő
megvalósítása az alábbi jármódok fejlesztésével:
4.

kapcsolódás

kerékpáros: 5 pont

0-15 pont

vízi: 5 pont
ha mindkettőt vállalja további 5 pont
Akadálymentesített megoldások / szolgáltatások / információ átadás
száma
5.

1 új szolgáltatás – 5 pont
2 új szolgáltatás – 10 pont

5-20 pont

3 új szolgáltatás – 15 pont
4 vagy annál több új szolgáltatás – 20 pont
6.
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A fejlesztett helyszín látogatásának mérési módszertana bemutatásra
került (pl. bázis- és célérték meghatározása, látogatók száma,
megoszlása).

0-10 pont

nem: 0 pont
igen: 10 pont

7.

A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztett helyszín
a térségi elérhető attrakciókkal együtt programajánlat(ok)ban szerepel
(a területi attrakciókkal való együttműködésről szóló megállapodás
legkésőbb a projekt fizikai befejezésekor kerül igazolásra)

0-5 pont

1-2 programajánlat esetén: 3 pont
3 vagy több programajánlat esetén: 5 pont
A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy szolgáltatásokat
biztosít a turisztikai (nyári) főszezonon kívül is:
9.

nincs ilyen új/korszerűsített szolgáltatás – 0 pont
1 új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 5 pont

0-20 pont

2 új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 10 pont
3 vagy annál több új/korszerűsített ilyen szolgáltatás – 20 pont
Összesen

95 pont

Amennyiben valamely kritérium vizsgálatához a támogatási igényben nem áll rendelkezésre
megfelelő minőségű adat, az adott szempontra 0 pont adható.
Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyeknél a szempontrendszer alapján a
támogatási kérelemre adott szakmai összpontszám nem éri el a 60%-ot, azaz a 57 pontot.
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F.3. A támogatást igénylő által kötelezően csatolandó mellékletek
listája
F.3.1. Támogatási igény benyújtásához csatolandó mellékletek:
1. Általános nyilatkozat a pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti)
2. Pályázati adatlap a pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti, valamint a szerkeszthető
változat elektronikus adathordozón rögzítve is)

3. Átláthatósági nyilatkozat a pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti)
4. Költségterv a pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti, valamint a szerkeszthető változat
elektronikus adathordozón rögzítve is)

5. Építési költségek esetében részletes tervezői költségbecslés (másolat, valamint a szerkeszthető
változat elektronikus adathordozón rögzítve is).

6. Eszközlista a pályázat mellékletét képező sablon szerint, amennyiben a pályázatban eszközök
beszerzésére sor kerül (eredeti, valamint a szerkeszthető változat elektronikus adathordozón
rögzítve is)

7. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott
természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló, 2021. évben érvényes engedély (másolat)

8. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van szükséges a D.10.4
fejezetben foglaltak (pályázat mellékletét képező sablon) szerinti tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat, illetve további dokumentumok benyújtása. (eredeti, amennyiben releváns)

9. A pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt,
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta
közjegyző által hitelesített másolatát (másolat)

10. A projekt által érintett teljes ingatlan tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem régebbi nem hiteles
elektronikus tulajdoni lap (másolat).

11. Helyszínrajz/térkép-másolat benyújtása, amelyen a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) helyrajzi
száma feltüntetésre került. A helyszínrajzon egyértelműen jelölni kell a projekt tárgyát képező
fejlesztés által érintett területet, a strandengedélyben meghatározott területet.

12. A pályázó vagy a nevében aláírásra jogosult személy (releváns esetben műszaki ellenőr) által aláírt
nyilatkozat vagy műszaki leírás és a hozzátartozó léptékhelyes helyszínrajz, amelyen tételesen,
egymástól elkülönítve bemutatja a pályázó, a korábbi strandfejlesztési programokból (Strand1,
Strand2, Strand3, Strand4) megvalósított önállóan támogatható tevékenységek körét. Amennyiben
releváns. (Kérjük a korábbi strandfejlesztési programokban szereplő tevékenységek körét egy
közös helyszínrajzban feltüntetni szíveskedjenek!) (eredeti, valamint elektronikus adathordozón
rögzítve is)

13. Pályázó nyilatkozata hatósági engedély köteles beruházásról vagy hatósági engedély mentességről
a pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti).

14. Pályázó nyilatkozata beruházást érintő közbeszerzési kötelezettségről a pályázat mellékletét
képező sablon szerint (eredeti).

15. Pályázó nyilatkozata szolgáltatást igénybe vevők köréről – nem állami támogatási jogcím esetén a
pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti).

16. De minimis nyilatkozat, a pályázat mellékletét képező sablon szerint amennyiben ezen a jogcímen
(is) igénybe veszik a támogatást (eredeti)
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17. Nyilatkozat a Vízparti strandok Védjegy megszerzésére vonatkozóan a pályázat mellékletét képező
sablon szerint (eredeti)

18. Nyilatkozat a Bejárható Magyarország programban meghatározott jármódok fejlesztéséről a
pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti)

19. Nyilatkozat a helyi turisztikai szolgáltatókkal, kis- és középvállalkozásokkal, szervezetekkel történő
együttműködésről pályázat mellékletét képező sablon szerint (csak fizetős strandok esetén,
eredeti)

20. Nyilatkozat a térségi elérhető attrakciókkal közös programajánlat(ok)ban történő szereplésről
pályázat mellékletét képező sablon szerint (eredeti)

21. Nyilatkozat turisztikai (nyári) főszezonon kívül szolgáltatásokat biztosításáról (pályázat mellékletét
képező sablon szerint (eredeti)

22. Együttműködési nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel érintett területen, vagy annak
közelében található szálláshelyek, vendéglátóhelyek, és egyéb szolgáltató létesítmények (pl.
sporteszköz kölcsönző, - javító, pihenőhely, ajándékbolt) elérhetőek a strandot igénybe vevők
számára. (Ezek működtetése nem támogatható tevékenység a projektben és igazolni is szükséges
a támogatási kérelem beadásakor együttműködési nyilatkozattal, hogy a szolgáltatás elérhető.)
(másolat, papír alapon, valamint elektronikus adathordozón rögzítve is)

23. Közbeszerzési és beszerzési terv (Intézményi szintű terv beadása is szükséges, tehát nem csak a
projektre vonatkozóan és emellett a beruházás évére vonatkozóan kell az adatokat megadni).
(másolat, papír alapon, valamint elektronikus adathordozón rögzítve is)

24. A projekt szintű közbeszerzési és beszerzési terv benyújtása is kötelező. A támogatást igénylő
a közbeszerzési és beszerzési tervben, igazolja, hogy a becsült érték mezők mi alapján kerültek
feltüntetésre! Egyszerű beszerzések esetén a tervben fel kell tüntetni, hogy egyszerű beszerzés
keretében kerül beszerzésre az adott tétel. (eredeti, valamint elektronikus adathordozón rögzítve
is)

25. A strand tulajdonosának, fenntartójának a támogatási kérelme beadásakor koncepciótervet,
programrajzot, valamint épületfejlesztéssel, építéssel járó tevékenység esetén a kiviteli szintű tervet
szükséges benyújtania, amennyiben az a vállalt tevékenység esetében releváns. (másolati
példány)
26. Egyéb, a tovább támogatást igénylő által szükségesnek ítélt dokumentum

G. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő támogatási igények projektfejlesztési eljárás keretében
kerülnek támogatásra. A támogatás igénylési eljárás menete a következő:
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•

Az eljárás során első lépésben a pályázatok benyújtása (Az F.3. pontban jelzett anyagok)
történik postai úton 1 példányban, nyomtatott formában (az F.3.1 pontban meghatározott
eredeti és/vagy hitelesített másolati példányban) és 1 példányban szkennelve, elektronikus
adathordozón rögzített formában, és (az F.3.1 pontban meghatározott) szerkeszthető (pl. docx,
xlsx) formátumban), (1 db nem újra írható DVD/CD, vagy USB Pendrive vagy egyéb
adathordozón. A pályázatok benyújtására várhatóan legkorábban 2021. november 18. naptól
van lehetőség.

•

A benyújtott dokumentumok alapján a pályázatok jogosultsági és szakmai értékelése történik
meg.

•

A jogosultsági értékelés során egyszeri alkalommal hiánypótlás írható elő.

•

A jogosultsági értékelésről jogosultsági döntés születik, amelyről a pályázót elektronikus úton
értesítjük.

•

A szakmai értékelés során egyeztetésre és pontosításra kerülnek a fejlesztendő és támogatható
tevékenységek, amely során a támogató a pályázat esetleges módosítását, illetve további,
részletes szakmai dokumentumok kidolgozását és benyújtását kéri, valamint a fejlesztéssel
érintett helyszínen helyszíni szemlét rendelhet el. Támogató a dokumentumok benyújtására
legfeljebb 15 naptári napos határidőt határozhat meg. A helyszíni szemle időpontját a támogató
minden esetben előzetesen egyezteti a pályázó megnevezett képviselő személyével.

•

A benyújtott pályázati adatlap és mellékletei, valamint a projektfejlesztés során beadott egyéb
dokumentumok, továbbá esetleges helyszíni szemle észrevételei alapján kerül sor a szakmai
értékelés véglegesítésére.

•

Az értékelés a szakmai értékelési kritériumok alapján, a beadást követően folyamatosan
történik. Az értékelésre rendelkezésre álló időtartam a jogosultsági értesítést követő maximum
90 nap, amely a pályázók részéről történő esetleges, tisztázó kérdések megválaszolásának és
a helyszíni szemle lefolytatásának időszakát nem foglalja magába.

•

Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.

•

A támogatási javaslatokat Döntés Előkészítő Bizottság (DEB) összesíti, és készíti elő a
döntésre.

•

A támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor a támogatói okirat kiadására.

G.1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje
A támogatási igény magyar nyelven, postai úton nyújtható be 1 eredeti nyomtatott példányban és
elektronikus adathordozón rögzített formában (1 db nem újra írható DVD/CD vagy egyéb adathordozó)
a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. postacímére:
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1037 Budapest, Bokor utca 23-25.
Pályázatkoordinációs igazgatóság
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét, és
levelezési címét. Továbbá kérjük a borítékra (küldeményre) felvezetni a „támogatási igény” megnevezést!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!
Támogatási igények benyújtására 2021. november 18. és 2022. január 16. közötti időszakban
van lehetőség.
A Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igénylés benyújtás
lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett támogatási igények alapján felfüggessze.
A Támogató a beérkezett támogatási igények számától és összetételétől függően módosíthatja a
benyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről közleményben tájékoztatja a támogatást
igénylőket.
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G.2. Kifogáskezelés
A támogatásigénylési eljárás során a támogatást igénylő kifogást nyújthat be, különösen, ha

▪
▪

a támogatásigénylési eljárásra,
a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a
támogatásigénylési kiírásba, vagy a támogatói okirat rendelkezéseibe ütközik.

Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított
határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de
legkésőbb annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül írásban van lehetőség. A
kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye
nincs.
A kifogást a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-nek szükséges címezni.
Ugyanazon döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon pályázó részéről csak egy
alkalommal nyújtható be.
Amennyiben az érdemi vizsgálat nélkül elutasítás nem indokolt, illetve a Támogató a kifogásban
foglaltaknak nem ad helyt, a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban foglaltakra
vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi a Miniszterelnöki Kabinetiroda illetékes
szervezeti egysége részére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda illetékes szervezeti egysége a kifogást
annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más
jogorvoslat igénybevételének helye nincs.
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G.3. Vonatkozó jogszabályok listája
■ 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet a turisztikai térségek meghatározásáról
■ 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
■ 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
■ 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről
■ 2000. évi C. törvény a számvitelről
■ 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról
■ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
■ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
■ 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
■ 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
■ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
■ 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
■ 78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint
a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
■ 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
■ 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
■ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
■ 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
■ 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól
■ A Bizottság 1407/2013/EU Rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról
■ 2/2018 (XII.28) MK rendelet a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról
■ Nevesített térségek kormányhatározatai: Dunakanyar: 1550/2017 (VIII.18.), Balaton:
1861/2016. (XII. 27.), Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség: 1092/2017. (II.21.), Debrecen,
Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó 1522/2017. (VIII.14.).

G.4. Általános segédletek
1. Az arculati kézikönyv és gyártmányterv
•
Dunakanyar (dunai strandjai)
2. Családi/családbarát vizesblokk és baba-mama szoba kialakításának követelményei
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