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Pályázati felhívás
a Budapest-Közép-dunavidéki turisztikai régióban

megvalósuló turisztikai termékfejlesztés, tematikus út
kialakításának és kerékpárutak turisztikai

infrastruktúrájának támogatására

(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – BPK – 1)

Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a
Turisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot
hirdet a Budapest-Közép-dunavidéki turisztikai régióban
megvalósuló termékfejlesztés támogatására, a Turisztikai
célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes
szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
3. §-ának b) pontjában foglalt jogcím alapján csekély
összegû (de minimis) és beruházási támogatás nyújtható.

I. A támogatás háttere, célja

A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Budapest-Közép-dunavidéki Regionális Turizmusfej-
lesztési Stratégia, amely a régió turizmusfejlesztésének
egyik legfontosabb célkitûzésének a turizmus szezonális
ingadozásának csökkentését, az egy turistára jutó bevétel,
valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelé-
sét jelölte meg. Ennek megfelelõen a régió természeti
adottságait, sajátosságait szem elõtt tartva, a kül- és belföl-
di kereslet kiszolgálása érdekében indokolt a turisztikai
termékek fejlesztése.

A támogatás célja a Budapest-Közép-dunavidéki régió
turisztikai kínálatának színesebbé, élményszerûvé, szín-
vonalasabbá tétele, a régió turisztikai termékeinek meny-
nyiségi és minõségi bõvítése, a turisztikai kínálat megfele-
lõ infrastruktúrájának kialakítása, a vállalkozások piaci és
versenyhelyzetének javítása: így különösen termékfejlesz-
tés, tematikus út kialakítása és kerékpárutak turisztikai inf-
rastruktúrájának javítása.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-
re álló keretösszeg 20 millió forint.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 15–20 db

IV. A pályázók köre

1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyar-

országon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség

területén székhellyel és Magyarországon telephellyel ren-

delkezõ:

a) jogi személyek,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) egyéni vállalkozók.

2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Törvény)

2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat

pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályá-
zó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:

a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-
mûködõ vagy döntéshozó;

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzá-

tartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-

ban álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja;

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyar-
országon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.

2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1.e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás cél-
ja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.

2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1.e) pont alkalma-
zásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alap-
ján létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, isme-
retterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ ala-
pítvány.
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2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pá-
lyázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilat-
kozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatáro-
zottak szerint nem kezdeményezte.

3. Nem nyújtható támogatás:

3.1. Egyik esetben sem:

a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végel-
számolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szer-
vezetnek;

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatás-
sal összefüggésben a Támogatási Szerzõdésben vállalt kö-
telezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a
székhely szerinti illetékes állami, illetve önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve
az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozá-
sa van, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélye-
zett;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényben meghatározott követelményei-
nek;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;

f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legki-
sebb mértéke alá csökkent;

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;

h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás meg-
adásáról;

i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendsze-
reibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;

j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt ese-
dékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztarto-
zás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre

kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdeké-
ben – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartásra kerül;

k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségé-
nek és a támogatás rendeltetésû felhasználásának jogsza-
bályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzésé-
hez hozzájárul;

l) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoring rend-
szerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, vala-
mint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési le-
hetõséget biztosíthasson;

m) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köz-
tartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében és az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti –
figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy
adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az
adósság bekövetkezése tényének és összegének megisme-
réséhez;

n) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
o) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy

amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõ-
írásoknak nem felel meg;

p) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályá-
zat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló va-
lótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

q) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény-
és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;

r) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értéke-
lési folyamat befolyásolását;

s) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.

3.2. Csekély összegû (de minimis) támogatás esetében

továbbá:

a) halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedõ
személy vagy szervezet részére;

b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz. mel-
lékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges ter-
melésével foglalkozó személy vagy szervezet részére;
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c) a b) pontban megjelölt termékek feldolgozásában
vagy forgalmazásában tevékenykedõ személy vagy szer-
vezet részére, amennyiben a támogatás összege az elsõdle-
ges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsõdleges
termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ;

d) a szénágazatban tevékenykedõ személy vagy szerve-
zet részére;

e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek-
hez;

f) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ
támogatások esetében;

g) a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ személy,
szervezet részére teherszállító jármûvek megvásárlására.

3.3. Beruházási célú támogatás esetében továbbá:

a) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a Pályázati Felhívásban elõírt biztosítékok meglétérõl, va-
lós értékérõl és érvényesíthetõségérõl szóló igazolásokat a
pályázatához nem csatolta;

b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz.
mellékletében felsorolt termékek elõállításához;

c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezésérõl szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L
17., 2000. 1. 21., 22–52. o.) szerinti halászati és akvakul-
túra tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgo-
zását és forgalmazását szolgáló beruházásokhoz;

d) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki,
illetve amely a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kí-
vánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, ille-
tõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizáróla-
gos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló léte-
sítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább az elõírt
üzemeltetési kötelezettség idejére;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tárgyévet megelõzõ mind a három évben veszteséges
volt, vagy elvesztette korábbi saját tõkéjének 50%-át.

V. A pályázati feltételek

1. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések támogat-

hatók:

1.1. már meglévõ, regionális, de legalább kistérségi
vonzerõvel bíró attrakció köré kialakítandó egyedi turisz-
tikai termék létrehozásának elõsegítése a régió sajátossá-
gait, természeti adottságait szem elõtt tartva

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás,
amennyiben

– beruházás, fejlesztés megvalósítására irányul, beru-
házási támogatásnak minõsül,

– marketingtevékenység végzésére irányul, csekély
összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

1.2. már meglévõ, regionális, de legalább kistérségi
vonzerõvel bíró attrakciókhoz kapcsolódó tematikus tu-
risztikai utak kialakításának támogatása (pl. kitáblázás,
vonzerõ mellett parkoló kialakítás)

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás,
amennyiben

– beruházás, fejlesztés megvalósítására irányul, beru-
házási támogatásnak minõsül,

– marketingtevékenység végzésére irányul, csekély
összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

1.3. kerékpárutak vonalán a turisták tájékoztatását szol-
gáló létesítmények kialakítása, installációk telepítése (pl.
pihenõhelyek létesítése, fejlesztése, információs pontok
kialakítása, útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése,
kerékpártárolók kialakítása)

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás az Eu-
rópai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) be-
kezdése értelmében nem minõsül állami támogatásnak.

A fenti projektek abban az esetben támogathatóak beru-
házási támogatással, amennyiben megfelelnek a 14/2002.
(IX.16.) MeHVM rendelet 1/A. § h) pontjában foglalt in-
duló beruházás fogalmának.

2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:

a) Mindhárom típusú pályázatok esetében:
– a fejlesztés költségvetésének összege legalább 400

ezer forint;
– a pályázatban megjelölt cél a Budapest-Közép-duna-

vidéki turisztikai régióban valósul meg;
– a Budapest-Közép-dunavidéki turisztikai régión kí-

vül esõ területeken is áthaladó tematikus út/kerékpárút
esetén támogatás kizárólag a Budapest-Közép-dunavidéki
turisztikai régió területére igényelhetõ;

– a pályázó igazolja, hogy rendelkezik:
= a fejlesztés megvalósításának helyszínéül szolgáló

ingatlan tulajdonjogával, illetve (amennyiben nem õ a tu-
lajdonos) a tulajdonosnak a fejlesztéshez való hozzájárulá-
sával;

= elvi építési engedéllyel, építési engedéllyel vagy jó-
váhagyott kiviteli tervvel;

– a pályázónak a projekt költségvetését árajánlatokkal
alá kell támasztania.

– A pályázó vállalja, hogy egy millió forintot meghala-
dó összegû beruházási célú támogatás igénybevétele ese-
tén a kivitelezés megkezdése elõtt magyar feliratú táblát
helyez el, amelyen feltünteti, hogy a megvalósítandó beru-
házás (fejlesztés) az Önkormányzati Minisztérium Turisz-
tikai célelõirányzatából folyósított támogatással valósult
meg. Továbbá vállalja, hogy a fejlesztés átadását követõ-
en, a fentiekkel azonos tartalommal, jól látható, központi
helyen állandó tájékoztatást szolgáló táblát helyez el.

– Beruházási célú támogatás esetén a pályázó a támo-
gatásban részesült ingatlanoknak 10 évi, egyéb tárgyi esz-
közöknek és immateriális javaknak 5 évi turisztikai célú
hasznosítását vállalja.
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– A pályázó vállalja a projekt megvalósítását olyan ha-
táridõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás –

= beruházási támogatás esetében legkésõbb 2009. de-
cember 31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiány-
talanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet
késõbbi, mint 2009. október 31.;

= csekély összegû (de minimis) támogatás esetében
legkésõbb 2009. június 30-ig megtörténjen, ennek megfe-
lelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határ-
ideje nem lehet késõbbi, mint 2009. április 30.

– Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-
kezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyúj-
tásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai
feladásának dátuma számít.

= beruházási célú támogatás esetében a beruházás (fej-
lesztés) a 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendelet 11. §-ában
szereplõ alábbi szempontok alapján megkezdettnek mi-
nõsül.
�A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházáshoz,

fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A projekt kezdeté-
nek dátumát – amely nem lehet a pályázat benyújtásának
napját megelõzõ idõpont – a pályázatban fel kell tüntetni.
Az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok megrendelé-
se, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás meg-
kezdésének. A beruházás, fejlesztés – ideértve a vissza
nem térítendõ kamattámogatásokkal megvalósuló projek-
teket – megkezdésének minõsül

• fejlesztési (beruházási) célú projekt esetén az építke-
zési munkálatok megkezdése (az építési naplóba történt
elsõ olyan bejegyzés idõpontja, amely a támogatott projekt
részletes költségvetésében szereplõ bármely elemre vonat-
kozik), vagy a felszerelésnek a vállalkozás által elsõ alka-
lommal, jogilag kötelezõ erejû kötelezettségvállalással
történõ megrendelése, építési tevékenységet és árubeszer-
zést egyaránt tartalmazó projekt esetén ezek közül a koráb-
bi idõpont;

• minõségfejlesztési vagy – a rendezvények kivételé-
vel – az egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén
a feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejötté-
nek dátuma [az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül];

• azon projektek esetén, ahol a beruházás a közmûfej-
lesztési hozzájárulás befizetésével kezdõdik, a közmûszer-
zõdés szerint igazolt elsõ pénzügyi teljesítés idõpontja.
� Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást

a pályázó egy olyan projekthez igényli, amely az
1628/2006/EK rendelet értelmében a korábbiakkal össze-
függõnek minõsül, és a korábbi projektek önmagukban is
mûködõképesek, az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek
és idõpontnak az utolsó projekt tekintetében kell fennáll-
nia, illetve bekövetkeznie.
� Ha a pályázó élni kíván a (6) bekezdés szerinti lehetõ-

séggel, akkor a pályázatában meg kell jelölnie az összetett

fejlesztési program azon kisebb egységét (projekt), amely-
nek megvalósításához a támogatást igényli.
� Amennyiben a pályázó a projektet többségében álla-

mi, önkormányzati vagy az Európai Unió forrásaiból ka-
pott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszer-
zési eljárás lefolytatásának feltételei egyébként fennáll-
nak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem
kezdhetõ meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljá-
rást a támogatási döntés kézhezvételét megelõzõen önként
lefolytatja;

= csekély összegû (de minimis) támogatás esetében a
projekt megkezdésének minõsül a feladat elvégzésére
megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének dátuma. Az 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának (1) bekezdése alapján a
pályázó által elfogadott ajánlat szerzõdésnek minõsül.

b) V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében továbbá:
– a Magyar Turizmus Zrt. Budapest-Közép-dunavidéki

Regionális Marketing Igazgatóságával egyeztetett, egye-
di, újdonságot hordozó, a régió sajátosságait figyelembe
vevõ termék, tematikus út kialakítása, amelyhez hasonló
még nincs az adott attrakció esetében (az errõl szóló
igazolást a pályázó csatolja pályázatához);

– a pályázó a projekt összköltségének minimum
10%-át, maximum 25%-át fordíthatja a pályázat keretében
megvalósítandó tevékenység marketingjére;

– a létrehozandó termékkel, tematikus útvonallal kap-
csolatos marketingkommunikáció legalább regionális
szintû.

c) V.1.1. típusú pályázatok esetében továbbá:
– a pályázó a pályázatához mellékeli a kialakítandó ter-

mékhez kapcsolódó részletes marketingtervet vagy marke-
tingstratégiát;

– a pályázó vállalja, hogy a termék piacra vitelét köve-
tõen, arról haladéktalanul tájékoztatja a Magyar Turizmus
Zrt. Budapest-Közép-dunavidéki Regionális Marketing
Igazgatóságát és a régióban található Tourinform irodákat,
továbbá a terméket regisztrálja a Nemzeti Turisztikai
Adatbázisban (NETA).

3. Nem támogatható az a pályázat, amely

a) Mindhárom típusú pályázatok esetében:
– ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében Eu-

rópai Uniós forrásból támogatást kapott;
b) V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében:
– a már meglévõ turisztikai vonzerõ nem kellõ mérték-

ben alátámasztott (pl. vonzáskör nagysága, külföldi-bel-
földi látogatók aránya, résztvevõk száma);

c) V.1.3. típusú pályázatok esetében:
– kerékpárút létesítésére, útburkolat felújítására vonat-

kozik;
– ugyanerre a projektre a Gazdasági és Közlekedési

Minisztérium kerékpárutak építésének és tervezésének tá-
mogatására meghirdetett 2007. évi pályázatából támoga-
tást kapott.
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4. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek:

a) V.1.1. és V.1.2 típusú pályázatok esetében:
– azok a pályázatok, amelyek marketingstratégiájában

kiemelt hangsúlyt fektet az e-marketingre;
b) V.1.1. típusú pályázatok esetében:
– nemzetközi vonzerõ köré kialakítandó turisztikai

termék;
c) V.1.2. típusú pályázatok esetében:
– nemzetközi tematikus úthoz kapcsolódó termékek;
d) V.1.3. típusú pályázatok esetében:
– EuroVelo mentén megvalósuló fejlesztések.

5. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg tá-
mogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.

b) A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs
minimális elvárás.

VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás

1. A támogatás formája:

a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás mértéke és intenzitása:

a) támogatás mértéke: maximum 4 millió forint;
b) támogatás intenzitása: a beruházás (fejlesztés) össz-

költségének
– V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében:
= az Észak-Magyarország tervezési statisztikai régió-

ban: legfeljebb 50%-a;
= a Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban:

legfeljebb 40%-a;
= Pest megyében: legfeljebb 30%-a;
= Budapesten: legfeljebb 25%-a;
– V.1.3. típusú pályázatok esetében: legfeljebb 70%-a.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkor-

mányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.

3. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó fõbb

rendelkezések:

A 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendelet 11. § (10) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás esetén a tá-
mogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell
lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben kis-
és középvállalkozás (továbbiakban: KKV) részesül támo-
gatásban. Felvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt
eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz
vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

A 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendelet 11. § (11) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás akkor vehe-
tõ igénybe, ha a Kedvezményezett a támogatás révén meg-

valósuló tárgyi eszközöket és immateriális javakat a köte-
lezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban hasz-
nálja fel.

Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikké-
nek (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcso-
latos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának 15. pontja és
30. §-ának (2) bekezdése értelmében a támogatási szem-
pontból kedvezményezett kisvállalkozások esetében a fen-
tiekben jelzettnél a támogatás intenzitás 20 százalékpont-
tal, középvállalkozások esetében pedig 10 százalékponttal
magasabb lehet, de a támogatás összege a támogatási in-
tenzitás emelkedése esetén sem lehet magasabb a 2. a) és a
2. b) pontokban meghatározott összegnél.

A beruházási támogatások kizárólag az Európai Közös-
séget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti re-
gionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. október 24-én elfogadott 1628/2006/EK bi-
zottsági rendelettel (HL L 302/29, 2006. 11.1.) összhang-
ban nyújthatóak. Beruházási támogatás induló beruházá-
sokhoz nyújtható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra
való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény ren-
delkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

4. Csekély összegû (de minimis) támogatásra vonatkozó

fõbb rendelkezések:

Csekély összegû támogatást kizárólag az Európai Kö-
zösség Hivatalos Lapjában közzétett, az EK Szerzõdés 87.
és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való al-
kalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5, 2006. 12. 28. –
elõírásaival összhangban lehet nyújtani.

Csekély összegû támogatások esetében egy vállalkozás-
nak bármilyen forrásból, csekély összegû támogatási jog-
címen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200 000
eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.

A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele,
hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három pénz-
ügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatá-
sok támogatástartalmáról.

A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támoga-
tás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõ-
zõ két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás tel-
jes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon
elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható
állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó hatá-
rozatában meghatározott mértékét.
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A Kedvezményezettnek a csekély összegû (de minimis)
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követõ 10. évig meg kell õriz-
nie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles
azokat bemutatni.

5. A támogatás számításának módja:

A támogatás számításának alapja a beruházás (fejlesz-
tés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogsza-
bály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kap-
csolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a támoga-
tás számításának alapja a beruházás (fejlesztés) áfával nö-
velt, bruttó összköltsége.

6. Elszámolható és el nem számolható költségek:

Az elszámolható és az el nem számolható költségek te-
kintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõ-
írásai az irányadóak.

6.1. Elszámolható költségek:
A fejlesztés összköltségében csak olyan költségek szá-

molhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott tá-
mogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhe-
tetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfe-
lelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költsé-
geket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzátartozó mûszaki teljesítésigazo-
lással együtt –, a támogatás elszámolásának benyújtása-
kor. A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésé-
nek idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának
idõpontját.

Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadha-
tóak el.

A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:

a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:

– a támogatható projektekhez kapcsolódóan igénybe-
vett szolgáltatások költségei stb.;

– a támogatható projektekkel kapcsolatos tevékenysé-
get végzõk díját is – amennyiben azok számla kibocsátásá-
ra jogosultak – itt, az anyagjellegû ráfordításokon belül, az
igénybevett szolgáltatások között kell feltüntetni;

b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(a támogatható projektekkel kapcsolatos tevékenységet
végzõk díja, amennyiben azok számla kibocsátására nem
jogosultak... stb.);

c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekez-
dése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:

– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben használhatóak fel,

– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,

– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket meg-
vásárolni,

– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább
öt évig a támogatásban részesülõ létesítményben kell ma-
radniuk;

d) tárgyi eszközök (az Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke): pl. a támogatható projektekhez kapcso-
lódó gépek, berendezések, ingatlanépítés, -korszerûsítés,
infrastruktúra-építés, -korszerûsítés, azonban

– a beruházási támogatásnak minõsülõ költségek eseté-
ben a tárgyi eszközöknek meg kell felelniük a 14/2002.
(XI. 16.) számú MeHVM rendelet 1/A. § h) pontjában
meghatározott induló beruházás fogalmának;

e) le nem vonható áfa.

6.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, ame-

lyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:

a) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
b) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
c) általános költségek (rezsi);
d) mûködési költségek;
e) reprezentációs költségek;
f) ingatlanvásárlás;
g) üzletrész- és részvényvásárlás;
h) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,

pályázati díj, pályázat készítés díja, közjegyzõi díj stb.);
i) jelzálog, bankgarancia költségei;
j) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési

értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
k) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz

bekerülési értéke, amelynek alapján a Kedvezményezett,
más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást
vett igénybe;

l) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a Ked-
vezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társa-
ságtól szerzett be;

m) szállítási ágazatban a jármûvek bekerülési értéke;
n) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz-

nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát;

o) támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha
azt a Kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban ré-
szesülõ létesítményben használja;

p) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz
bekerülési értéke, ha a szerzõdés nem tartalmazza a tárgyi
eszköznek a bérleti idõtartam lejáratakor történõ megvá-
sárlására vonatkozó kötelezettséget;

q) levonható áfa.

A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen kü-
lönböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázó-
nak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell cso-
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portosítani. Szinten tartó beruházás, felújítás nem támo-
gatható.

Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az álta-
la megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a tá-
mogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapít-
hatja.

Marketingtevékenység végzésére irányuló csekély
összegû (de minimis) támogatás esetén az elszámolható és
el nem számolható költségek megegyeznek a fentiekben
foglaltakkal, kivéve a 6.1. pontban leírt ingatlanépítés,
-korszerûsítés, infrastruktúra-építés, -korszerûsítés költ-
ségeit.

7. A megvalósítás határideje:

A támogatott beruházásnak olyan határidõvel kell meg-
valósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás –

– beruházási támogatás esetében legkésõbb 2009. de-
cember 31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiány-
talanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet
késõbbi, mint 2009. október 31.;

– csekély összegû (de minimis) támogatás esetében
legkésõbb 2009. június 30-ig megtörténjen, ennek megfe-
lelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határ-
ideje nem lehet késõbbi, mint 2009. április 30.

8. A szükséges saját forrás mértéke:

A fejlesztés összköltségének legalább 25%-a, amibe az
államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem szá-
mítható be. A saját forrás számításának alapja a beruházás
(fejlesztés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak
jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekt-
tel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a
saját forrás számításának alapja a beruházás (fejlesztés)
áfával növelt, bruttó összköltsége.

9. A támogatás folyósítása:

A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolá-
sa mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentu-
mokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszá-
molás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesí-
tés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizá-
rólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be.
A Pályázati Formanyomtatvány nem változtatható sem

tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok fel-
dolgozására nincs lehetõség.

2. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjá-
ról (www.otm.gov.hu, ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus formája
térítésmentesen igényelhetõ a Budapest-Közép-duna-
vidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottságnál (1066
Budapest, Teréz krt. 2–4., telefon: 413-6570, e-mail:
bkd-rib@itthon.hu).

3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyom-
tatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzé-
sével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiány-
pótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírá-
lásból való kizárását eredményezi.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizáró-
lag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – BPK – 1

1539 Budapest, Pf. 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására nincs lehetõség!

A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pá-
lyázat kódszámát (2008 – TU – BPK – 1), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizal-
masan kezeli.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pá-
lyázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell iga-
zolni. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.

A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegé-
nek 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.

6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozá-
sának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pá-
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lyázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szep-
tember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata

1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremû-
ködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

a) a benyújtás;
b) a jogosultság;
c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a

Kedvezményezett a Pályázati Formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.

2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a VIII.1.
pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûkö-
dõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak. A
befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfele-
lõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.

3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pá-
lyázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló
Bizottság (lásd Pályázati Útmutató IV. 8. pont) részére a
támogatás odaítélésérõl.

4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rend-
szerben történik. A Bíráló Bizottság a Pályázati Felhívás
feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

5. A Bíráló Bizottság vagy a Döntéshozó indokolt eset-
ben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is meg-
állapíthatják, azonban a Bíráló Bizottság által javasolt
csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az
igényelt támogatási összeg 70%-ánál.

a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl
köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a mó-
dosított forrásösszetételt, valamint az igényelt és az el-
nyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás
meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel) és annak igazo-
lását.

b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jo-
gosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemon-

dani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogat-
hatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatósá-
gára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pá-
lyázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támo-
gatásáról dönthet.

Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.

6. A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 na-
pon belül dönt.

A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-

mogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról

a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.

7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beér-
kezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forráshi-
ányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a forrá-
sok idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalá-
sára nincs lehetõség.

IX. Az elbírálás szempontrendszere

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján ke-
rül elbírálásra:

1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapo-

zottsága (25 pont).
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására

(10 pont).
4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés

során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,

vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el

a 6 pontot.

X. Egyéb tudnivalók

1. A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerzõdéskötés
feltételeként biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia)
kötelezettséget nem ír elõ.

2. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM ál-
tal jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Támoga-
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tási Szerzõdés módosításával a projekt összköltsége csök-
kentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie kell.

3. A Támogatási Szerzõdés teljesítését, a forrás megfe-
lelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre
feljogosított szerv is jogosult ellenõrizni.

4. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és ke-

zelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;

d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cik-
kének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet;

e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és
88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-én elfo-
gadott 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302/29,
2006. 11. 1.);

f) a 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó nemzeti regi-
onális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C 54/08);

g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;

h) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint

i) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogsza-
bályok
elõírásait kell alkalmazni.

5. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, il-
letõleg a Pályázati Formanyomtatvány részét képezõ nyilat-
kozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat
esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a pályázat
tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati Útmutatóban
meghatározott módon nyilvánosságra hozzák.

6. A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pályá-
zati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

7. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kapható:

a) szakmai kérdésekben:
Budapest-Közép-dunavidéki Regionális
Idegenforgalmi Bizottság
1066 Budapest, Teréz krt. 2–4.
Tel.: 413-6570
e-mail: bkd-rib@itthon.hu

b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Ügyfélszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu

Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra

A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regio-
nális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek cí-
mei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megta-
lálhatók.

Pályázati felhívás
a Budapest-Közép-dunavidéki turisztikai régióban

mûködõ utazási irodák és Tourinform irodák
technikai fejlesztésének támogatására

(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – BPK – 4)

Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a
Turisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot
hirdet a Budapest-Közép-dunavidéki turisztikai régióban
mûködõ utazási irodák és Tourinform irodák technikai fej-
lesztésének támogatására a Turisztikai célelõirányzat fel-
használásának és kezelésének részletes szabályairól szóló
14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet (továbbiakban: TC
rendelet) 3. §-ának c) és h) pontjában foglalt jogcím alap-
ján csekély összegû (de minimis) támogatás nyújtható.

I. A támogatás háttere, célja

A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Budapest-Közép-dunavidéki Regionális Turizmusfej-
lesztési Stratégia, amely a régió turizmusfejlesztésének
egyik legfontosabb célkitûzésének a turizmus szezonális
ingadozásának csökkentését, az egy turistára jutó bevétel,
valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelé-
sét jelölte meg. Ezt segíti elõ a turisták kellõ idõben törté-
nõ, a turisztikai kínálattal kapcsolatos, megfelelõ meny-
nyiségû információval való ellátása, amely jelentõs mér-
tékben hozzájárul egy adott térségrõl kialakuló imázshoz.
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A támogatás célja a régió turisztikai kínálatának bel- és
külföldön történõ piacra jutásának elõsegítése, valamint a
Budapest-Közép-dunavidéki régió, mint turisztikai célte-
rület ismertebbé tétele.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-
re álló keretösszeg 30 millió forint.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 15–20 db

IV. A pályázók köre

1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyar-

országon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség

területén székhellyel és Magyarországon telephellyel ren-

delkezõ, a Budapest-Közép-dunavidéki turisztikai régió-

ban mûködõ utazási irodákat és Tourinform irodákat fenn-

tartó, üzemeltetõ:

a) jogi személyek,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Törvény)

2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat

pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályá-
zó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:

a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-
mûködõ vagy döntéshozó;

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzá-

tartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-

ban álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja;

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyar-
országon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.

2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás cél-
ja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.

2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pont alkalma-
zásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alap-
ján létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, isme-
retterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapít-
vány.

2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pá-
lyázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilat-
kozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatáro-
zottak szerint nem kezdeményezte.

3. Nem nyújtható támogatás:

a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végel-
számolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szer-
vezetnek;

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatás-
sal összefüggésben a Támogatási Szerzõdésben vállalt kö-
telezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a
székhely szerinti illetékes állami, illetve önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve
az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozá-
sa van, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélye-
zett;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényben meghatározott követelményei-
nek;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;
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f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legki-
sebb mértéke alá csökkent;

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;

h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás meg-
adásáról;

i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendsze-
reibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;

j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt ese-
dékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztarto-
zás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdeké-
ben – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartásra kerül;

k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségé-
nek és a támogatás rendeltetésû felhasználásának jogsza-
bályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzésé-
hez hozzájárul;

l) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoring rend-
szerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, vala-
mint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési
lehetõséget biztosíthasson;

m) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a
pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilat-
kozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köztartozások
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
13/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §
(4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése
céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a támo-
gatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztarto-
zások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényé-
nek és összegének megismeréséhez;

n) halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedõ
személy vagy szervezet részére;

o) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz. mel-
lékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges ter-
melésével foglalkozó személy vagy szervezet részére;

p) az o) pontban megjelölt termékek feldolgozásában
vagy forgalmazásában tevékenykedõ személy vagy szer-
vezet részére, amennyiben a támogatás összege az elsõdle-
ges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsõdleges
termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ;

q) a szénágazatban tevékenykedõ személy vagy szerve-
zet részére;

r) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek-
hez;

s) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ
támogatások esetében;

t) a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ személy,
szervezet részére teherszállító jármûvek megvásárlására;

u) nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentésére;
v) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy

amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõ-
írásoknak nem felel meg;

w) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályá-
zat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló va-
lótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

x) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény-
és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;

y) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értéke-
lési folyamat befolyásolását;

z) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.

V. A pályázati feltételek

1. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támo-

gathatók:

a Budapest-Közép-dunavidéki régióban mûködõ utazá-
si irodák és Tourinform irodák hatékonyságának növelése,
technikai hátterének fejlesztése, az információszolgáltatás
minõségének javítása:

– korszerû számítógépek és tartozékok (hardver és
szoftver) beszerzése,

– az irodában lévõ számítógépek hálózatának kiépí-
tése,

– az irodák kommunikációs és irodatechnikai eszköz-
parkjának (fénymásolók, faxok, vezetékes telefonkészülé-
kek stb.) korszerûsítése, cseréje.

Amennyiben a pályázat:
– utazási iroda technikai fejlesztésére irányul, a kapott

támogatás a 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 3. §-ának
c) pontjában meghatározott támogatási jogcím alapján
nyújtandó;
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– Tourinform iroda technikai fejlesztésére irányul, a
kapott támogatás a 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
3. §-ának h) pontjában meghatározott támogatási jogcím
alapján nyújtandó.

2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:

a) a projekt költségvetésének összege legalább 400 ezer
forint;

b) a pályázatban megjelölt cél a Budapest-Közép-duna-
vidéki turisztikai régióban valósul meg;

c) Tourinform irodák esetében a pályázó rendelkezzék a
Magyar Turizmus Zrt.-vel megkötött érvényes névhaszná-
lati szerzõdéssel;

d) a pályázó vállalja, hogy a támogatásban részesített tár-
gyi eszközöket 5 évig folyamatosan, kizárólag az utazási iro-
dában/Tourinform irodában, illetve annak javára üzemelteti;

e) a pályázónak a projekt költségvetését árajánlatokkal
alá kell támasztania.

f) A pályázó vállalja a projekt megvalósítását olyan ha-
táridõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. június 30-ig
megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyúj-
tott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint
2009. április 30.

g) Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-
kezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyúj-
tásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladá-
sának dátuma számít. A projekt megkezdésének minõsül a
feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének
dátuma. Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül.

3. Nem támogatható az a pályázat, amely esetében

a) a lecserélendõ/felújítandó számítógép-park átlag
életkora 3 éves, vagy annál fiatalabb;

b) ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében Eu-
rópai Uniós forrásból támogatást kapott.

4. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg tá-
mogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.

VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás

1. A támogatás formája:

a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás mértéke és intenzitása:

a) támogatás mértéke: maximum 3 millió forint;
b) támogatás intenzitása: a projekt összköltségének

legfeljebb 70%-a.

Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkor-
mányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra
való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény ren-
delkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

3. A csekély összegû (de minimis) támogatásra vonatko-

zó fõbb rendelkezések:

Csekély összegû támogatást kizárólag az Európai Közös-
ség Hivatalos Lapjában közzétett, az Európai Közösséget lét-
rehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû tá-
mogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5,
2006. 12. 28. – elõírásaival összhangban lehet nyújtani.

Csekély összegû támogatások esetében egy vállalkozás-
nak bármilyen forrásból, csekély összegû támogatási jog-
címen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200 000
eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.

A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele,
hogy a Kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások támogatástartalmáról.

A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támoga-
tás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõ-
zõ két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás tel-
jes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon
elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható
állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó hatá-
rozatában meghatározott mértékét.

A Kedvezményezettnek a csekély összegû (de minimis)
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követõ 10. évig meg kell õriz-
nie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles
azokat bemutatni.

4. A támogatás számításának módja:

A támogatás számításának alapja a projekt áfa nélküli
költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján a tá-
mogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs
áfalevonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának
alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.

5. Elszámolható és el nem számolható költségek:

Az elszámolható és az el nem számolható költségek te-
kintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõ-
írásai az irányadóak.

2008/8. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 365



5.1. Elszámolható költségek:
A projekt összköltségében csak olyan költségek szá-

molhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott tá-
mogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhe-
tetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfe-
lelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költsé-
geket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzátartozó szakmai teljesítésigazo-
lással együtt, a támogatás elszámolásának benyújtásakor.
A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésének
idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának idõ-
pontját.

Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadha-
tóak el.

A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:

a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:

– az irodák technikai fejlesztésével, eszközbeszerzésé-
vel kapcsolatban felmerült igénybevett szolgáltatások
költségei stb.;

– az irodák technikai fejlesztésével, eszközbeszerzésé-
vel kapcsolatos tevékenységet végzõk díját is – amennyi-
ben azok számla kibocsátására jogosultak – itt, az anyag-
jellegû ráfordításokon belül, az igénybe vett szolgáltatá-
sok között kell feltüntetni;

b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(az irodák technikai fejlesztésével, eszközbeszerzésével
kapcsolatos tevékenységet végzõk díja, amennyiben azok
számla kibocsátására nem jogosultak... stb.);

c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekez-
dése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:

– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben használhatóak fel,

– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket meg-

vásárolni,
– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább

öt évig a támogatásban részesülõ létesítményben kell ma-
radniuk;

d) tárgyi eszközök (a Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke): gépek, berendezések – ezen belül szá-
mítógépek és tartozékaik, valamint az irodák kommuniká-
ciós és irodatechnikai eszközei;

e) le nem vonható áfa.

5.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, ame-

lyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:

a) ingatlanépítés, -korszerûsítés, infrastruktúra-építés,
-korszerûsítés;

b) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
c) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
d) általános költségek (rezsi);
e) mûködési költségek;
f) reprezentációs költségek;
g) ingatlanvásárlás;
h) üzletrész- és részvényvásárlás;
i) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,

pályázati díj, pályázat készítés díja, közjegyzõi díj stb.);
j) levonható áfa.

A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen kü-
lönböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázó-
nak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell cso-
portosítani.

Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az álta-
la megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a tá-
mogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapít-
hatja.

6. A megvalósítás határideje:

A támogatott projektnek olyan határidõvel kell megva-
lósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. június 30-ig
megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyúj-
tott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint
2009. április 30.

7. A szükséges saját forrás mértéke:

A teljes megvalósítási költségnek legalább 25%-a, ami-
be az államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem
számítható be. A saját forrás számításának alapja a projekt
áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály
alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolat-
ban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a saját forrás
számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó össz-
költsége.

8. A támogatás folyósítása:

A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolá-
sa mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentu-
mokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszá-
molás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesí-
tés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizá-
rólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be.
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A Pályázati Formanyomtatvány nem változtatható sem
tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok fel-
dolgozására nincs lehetõség.

2. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjá-
ról (www.otm.gov.hu ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus formája
térítésmentesen beszerezhetõ a Budapest-Közép-duna-
vidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottságnál (1061
Budapest, Teréz krt. 2–4., telefon: 413-6570, e-mail:
bkd-rib@itthon.hu).

3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyom-
tatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzé-
sével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiány-
pótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírá-
lásból való kizárását eredményezi.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizáró-
lag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – BPK – 4

1539 Budapest, Pf. 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására nincs lehetõség!

A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pá-
lyázat kódszámát (2008 – TU – BPK – 4), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizal-
masan kezeli.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pá-
lyázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell iga-
zolni. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.

A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegé-
nek 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.

6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozá-

sának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pá-
lyázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szep-
tember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata

1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremû-
ködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

a) a benyújtás;
b) a jogosultság;
c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a

Kedvezményezett a Pályázati Formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.

2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a VIII.1.
pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûkö-
dõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak.
(A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai meg-
felelõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.)

3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pá-
lyázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló
Bizottság (lásd Pályázati Útmutató IV. 8. pont) részére a
támogatás odaítélésérõl.

4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rend-
szerben történik. A Bíráló Bizottság a Pályázati Felhívás
feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

5. A Bíráló Bizottság vagy a Döntéshozó indokolt eset-
ben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is meg-
állapíthatják, azonban a Bíráló Bizottság által javasolt
csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az
igényelt támogatási összeg 70%-ánál.

a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is
képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl köteles
írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a módosított for-
rásösszetételt, valamint az igényelt és az elnyert támogatási
összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl.
saját forrás, bankhitel) és annak igazolását.

b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jo-
gosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemon-
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dani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogat-
hatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatósá-
gára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pá-
lyázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támo-
gatásáról dönthet.

Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.

6. A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 na-
pon belül dönt.

A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-

mogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról

a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.

7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beér-
kezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forrás-
hiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a forrá-
sok idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalá-
sára nincs lehetõség.

IX. Az elbírálás szempontrendszere

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján ke-
rül elbírálásra:

1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapo-

zottsága (25 pont).
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására

(10 pont).
4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés

során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,

vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el

a 6 pontot.

X. Egyéb tudnivalók

1. A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerzõdéskötés
feltételeként biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia)
kötelezettséget nem ír elõ.

2. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM
által jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Tá-

mogatási Szerzõdés módosításával a projekt összköltsége
csökkentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie
kell.

3. A Támogatási Szerzõdés teljesítését, a forrás megfe-
lelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre
feljogosított szerv is jogosult ellenõrizni.

4. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdé-
sekben

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény;

b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;

d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cik-
kének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint

e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88.
cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-én elfoga-
dott 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.
12. 28., 5. o.);

f) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;

g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szó-
ló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint

h) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogsza-
bályok
elõírásait kell alkalmazni.

5. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, il-
letõleg a Pályázati Formanyomtatvány részét képezõ nyilat-
kozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat
esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a pályázat
tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati Útmutatóban
meghatározott módon nyilvánosságra hozzák.

6. A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pályá-
zati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

7. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kapható:

a) szakmai kérdésekben:
Budapest-Közép-dunavidéki Regionális
Idegenforgalmi Bizottság
1066 Budapest, Teréz krt. 2–4.
Tel.: 413-6570
e-mail: bkd-rib@itthon.hu
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b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Ügyfélszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu

Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra

A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regio-
nális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek cí-
mei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megta-
lálhatók.

Pályázati felhívás
a Dél-alföldi turisztikai régióban a régió

gyógyvizeinek gyógyító hatását bizonyító orvosi
kutatások elvégzésének, tanulmányban történõ

összegzésének, publikálásának és konferenciákon való
ismertetésének támogatására

(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – DAL – 1)

Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a
Turisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot
hirdet a Dél-alföldi turisztikai régióban a régió gyógyvize-
inek összetételét és gyógyító hatását bizonyító tanulmá-
nyok elkészítésének támogatására a Turisztikai célelõ-
irányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabá-
lyairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
3. §-ának a) pontjában foglalt jogcím alapján csekély
összegû (de minimis) támogatás nyújtható.

I. A támogatás háttere, célja

A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Dél-alföldi Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia,
amely a régió turizmusfejlesztésének egyik legfontosabb
célkitûzésének a turizmus szezonális ingadozásának csök-
kentését, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmus-
ból származó hazai bevételek növelését jelölte meg.

A 2007. évben elfogadott Országos Egészségturisztikai
Stratégia „II. Egészségügy és orvostudomány összehango-
lása az egészségturizmussal, kutatások támogatása” címû

prioritással összhangban a támogatás célja a Dél-alföldi
turisztikai régió egészségturisztikai kínálatának fejleszté-
sét megalapozó, a régió gyógyvizeinek gyógyító hatását
bizonyító orvosi kutatások elvégzése, tanulmányban törté-
nõ összegzése, publikálása, valamint konferenciákon való
ismertetése.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-
re álló keretösszeg 20 millió forint.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 3–4 db

IV. A pályázók köre

1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyar-

országon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség

területén székhellyel és Magyarországon telephellyel ren-

delkezõ, a Dél-alföldi turisztikai régióban mûködõ gyógy-

fürdõt/gyógyfürdõket, valamint gyógyvízzel rendelkezõ

fürdõt/fürdõket fenntartó, üzemeltetõ:

a) jogi személyek,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) egyéni vállalkozók.

2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-

ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Tör-

vény)

2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat

pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályá-
zó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:

a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-
mûködõ vagy döntéshozó;

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzá-

tartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-

ban álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja;
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f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyar-
országon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.

2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás cél-
ja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.

2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pont alkalma-
zásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alap-
ján létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, isme-
retterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapít-
vány.

2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pá-
lyázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilat-
kozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatáro-
zottak szerint nem kezdeményezte.

3. Nem nyújtható támogatás:

a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végel-
számolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szer-
vezetnek;

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatás-
sal összefüggésben a Támogatási Szerzõdésben vállalt kö-
telezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a
székhely szerinti illetékes állami, illetve önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve
az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozá-
sa van, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélye-
zett;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi

kapcsolatok törvényben meghatározott követelményei-
nek;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;

f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legki-
sebb mértéke alá csökkent;

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;

h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás meg-
adásáról;

i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendsze-
reibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;

j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt ese-
dékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztarto-
zás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdeké-
ben – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartásra kerül;

k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségé-
nek és a támogatás rendeltetésû felhasználásának jogsza-
bályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzésé-
hez hozzájárul;

l) azon személy vagy szervezet részére aki, vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoring rend-
szerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, vala-
mint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési
lehetõséget biztosíthasson;

m) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köz-
tartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében és az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti –
figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy
adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az
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adósság bekövetkezése tényének és összegének megisme-
réséhez;

n) halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedõ
személy vagy szervezet részére;

o) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz.
mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõd-
leges termelésével foglalkozó személy vagy szervezet ré-
szére;

p) az o) pontban megjelölt termékek feldolgozásában vagy
forgalmazásában tevékenykedõ személy vagy szervezet ré-
szére, amennyiben a támogatás összege az elsõdleges terme-
lõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgal-
mazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre, illetve a támogatás az elsõdleges termelõknek tör-
ténõ teljes vagy részleges továbbítástól függ;

q) a szénágazatban tevékenykedõ személy vagy szerve-
zet részére;

r) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek-
hez;

s) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ
támogatások esetében;

t) a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ személy,
szervezet részére teherszállító jármûvek megvásárlására;

u) nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentésére;
v) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy

amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõ-
írásoknak nem felel meg;

w) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályá-
zat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló va-
lótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

x) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény-
és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;

y) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értéke-
lési folyamat befolyásolását;

z) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.

V. A pályázati feltételek

1. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támo-

gathatók:

A Dél-alföldi turisztikai régió egészségturisztikai kíná-
latának fejlesztését megalapozó, a régió gyógyvizeinek
gyógyító hatását bizonyító orvosi kutatások elvégzése, ta-
nulmányban történõ összegzése, publikálása, valamint
konferenciákon való ismertetése.

2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:

a) a projekt költségvetésének összege legalább 2 millió
forint;

b) a pályázatban megjelölt cél a Dél-alföldi turisztikai
régió egészségturisztikai vonzerejéhez kapcsolódik;

c) az orvosi kutatást összegzõ tanulmány legalább az
alábbiakat tartalmazza:

– a gyógyvizek – nyomelemek szempontjából is vizs-
gált – teljes körû analízisét;

– a gyógyfürdõk orvosainak gyógyászati kutatásait,
egyedi komplex fizioterápiás megoldásokat;

– más gyógyhelyek kutatási munkájához való bekap-
csolódás lehetõségét;

– betegekkel kapcsolatos, az adott gyógyvíz gyógyító
hatásaival összevetett tapasztalatokat, a megbetegedések
gyógyvíz hatására bekövetkezett javulásának elemzését;

– a hiányok (mûszerek, szakemberek, infrastruktúra
stb.) összegzését;

d) a pályázó vállalja, hogy az elkészült tanulmányt szak-
folyóiratokban, szakmai kiadványokban publikálja, vala-
mint szakmai konferenciákon elõadáson ismerteti;

e) a pályázó pályázatában ismerteti, hogy mely szakfo-
lyóiratokban, szakmai kiadványokban kívánja az orvosi
kutatás és a tanulmány eredményeit publikálni, valamint
mely szakmai konferenciákon kívánja azokat ismertetni;

f) a pályázó vállalja, hogy a szakmai konferencián való
részvétel utazási és szállásköltségei csak abban az esetben
számolhatók el, ha a konferencián részt vevõ részvételi dí-
jának befizetésérõl, vagy meghívott elõadó esetén a meg-
hívásról és a részvételi díj elengedésérõl szóló igazolást az
elszámolás benyújtásakor benyújtja pályázatához;

g) a pályázó vállalja, hogy a pályázat keretében támoga-
tott tevékenység során létrehozott valamennyi jogi olta-
lomban részesíthetõ szellemi alkotás nem kizárólagos, de
korlátlan felhasználási joga – különös tekintettel a számí-
tógépes, elektronikus adathordozóra történõ másolásra,
rögzítésre, többszörözésre, terjesztésre, nyilvánossághoz
közvetítésre és az átdolgozásra – a Támogatót illeti meg.
Az elkészített tanulmány egy eredeti, nyomtatott példá-
nya, valamint egy elektronikus példánya (CD vagy DVD
lemezen) Támogatót illeti, amelyeket a támogatás elszá-
molásával együtt kell a pályázónak átadnia. A felhasználá-
si engedély az egész világra kiterjedõ és korlátlan idõre
szól. A korlátlan felhasználási jog ellenértékét a Támoga-
tási szerzõdés alapján fizetendõ támogatás összege magá-
ban foglalja.

h) A pályázó vállalja a projekt megvalósítását olyan ha-
táridõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. június 30-ig
megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyúj-
tott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint
2009. április 30.

i) Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-
kezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyúj-
tásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladá-
sának dátuma számít. A projekt megkezdésének minõsül a
feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének
dátuma. Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
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(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül.

3. Nem támogatható az a pályázat, amely esetében

a) ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében Eu-
rópai Uniós forrásból támogatást kapott.

4. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg tá-
mogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.

VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás

1. A támogatás formája:

a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás mértéke és intenzitása:

a) támogatás mértéke: maximum 6 millió forint;
b) támogatás intenzitása: a projekt összköltségének

legfeljebb 75%-a.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkor-

mányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra
való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény ren-
delkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

3. A csekély összegû (de minimis) támogatásra vonatko-

zó fõbb rendelkezések:

Csekély összegû támogatást kizárólag az Európai Kö-
zösség Hivatalos Lapjában közzétett, az Európai Közössé-
get létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély
összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L
sorozat 379/5, 2006. 12. 28. – elõírásaival összhangban le-
het nyújtani.

Csekély összegû támogatások esetében egy vállalkozás-
nak bármilyen forrásból, csekély összegû támogatási jog-
címen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200 000
eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.

A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele,
hogy a Kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások támogatástartalmáról.

A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támoga-
tás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõ-

zõ két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás tel-
jes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon
elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható
állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó hatá-
rozatában meghatározott mértékét.

A Kedvezményezettnek a csekély összegû (de minimis)
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követõ 10. évig meg kell õriz-
nie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles
azokat bemutatni.

4. A támogatás számításának módja:

A támogatás számításának alapja a projekt áfa nélküli
költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján a tá-
mogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs
áfalevonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának
alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.

5. Elszámolható és el nem számolható költségek:

Az elszámolható és az el nem számolható költségek te-
kintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõ-
írásai az irányadóak.

5.1. Elszámolható költségek:
A projekt összköltségében csak olyan költségek szá-

molhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott tá-
mogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhe-
tetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfe-
lelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költsé-
geket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzátartozó szakmai teljesítésigazo-
lással együtt, a támogatás elszámolásának benyújtásakor.
A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésének
idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának idõ-
pontját.

Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadha-
tóak el.

A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:

a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:

– az orvosi kutatás elvégzésével, a tanulmány elkészí-
tésével, publikálásával és szakmai konferencián való rész-
vétellel kapcsolatban igénybevett szolgáltatások költségei
stb.;

– az orvosi kutatás elvégzésével, a tanulmány elké-
szítésével, publikálásával és szakmai konferencián való
részvétellel kapcsolatos tevékenységet végzõk díját is
– amennyiben azok számla kibocsátására jogosultak – itt,
az anyagjellegû ráfordításokon belül, az igénybevett szol-
gáltatások között kell feltüntetni;

b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(az orvosi kutatás elvégzésével, a tanulmány elkészítésé-
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vel, publikálásával és szakmai konferencián való részvé-
tellel kapcsolatos tevékenységet végzõk díja, amennyiben
azok számla kibocsátására nem jogosultak... stb.);

c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekez-
dése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:

– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben használhatóak fel,

– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket meg-

vásárolni,
– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább

öt évig a támogatásban részesülõ létesítményben kell ma-
radniuk;

d) le nem vonható áfa.

5.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, ame-

lyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:

a) gépek, berendezések, ingatlanépítés, -korszerûsítés,
infrastruktúra-építés, -korszerûsítés;

b) a szakmai konferencián való részvétel utazási és szál-
lásköltségei;

Abban az esetben nem számolhatók el, ha a konferenci-
án részt vevõ részvételi díjának befizetésérõl, vagy meghí-
vott elõadó esetén a meghívásról és a részvételi díj elenge-
désérõl szóló igazolást a pályázó az elszámolás benyújtá-
sakor nem csatolja;

c) a szakmai konferencián való részvétel napidíja;
d) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
e) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
f) általános költségek (rezsi);
g) mûködési költségek;
h) reprezentációs költségek;
i) ingatlanvásárlás;
j) üzletrész- és részvényvásárlás;
k) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,

pályázati díj, pályázat készítés díja, közjegyzõi díj stb.);
l) levonható áfa.

A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen kü-
lönböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázó-
nak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell cso-
portosítani.

Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az általa
megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a támo-
gatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja.

6. A megvalósítás határideje:

A támogatott projektnek olyan határidõvel kell megva-
lósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a

pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. június 30-ig
megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyúj-
tott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint
2009. április 30.

7. A szükséges saját forrás mértéke:

A teljes megvalósítási költségnek legalább 25%-a, ami-
be az államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem
számítható be. A saját forrás számításának alapja a projekt
áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály
alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolat-
ban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a saját forrás
számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó össz-
költsége.

8. A támogatás folyósítása:

A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolá-
sa mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentu-
mokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszá-
molás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesí-
tés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizá-
rólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be.
A Pályázati Formanyomtatvány nem változtatható sem
tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok fel-
dolgozására nincs lehetõség.

2. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjá-
ról (www.otm.gov.hu, ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) és a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi
Regionális Marketing Igazgatóságának honlapjáról
(www.pusztaregion.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus
formája térítésmentesen igényelhetõ a Magyar Turizmus
Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságánál
[5700 Gyula, Erkel tér 1., telefon: (66) 521-020, e-mail:
rmigyula@itthon.hu).

3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyom-
tatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzé-
sével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiány-
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pótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírá-
lásból való kizárását eredményezi.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizáró-
lag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – DAL – 1

1539 Budapest, Pf. 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására nincs lehetõség!

A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pá-
lyázat kódszámát (2008 – TU – DAL – 1), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizal-
masan kezeli.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pá-
lyázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell iga-
zolni. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.

A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegé-
nek 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.

6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozá-
sának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pá-
lyázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szep-
tember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata

1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremû-
ködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

a) a benyújtás;
b) a jogosultság;
c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a

Kedvezményezett a Pályázati Formanyomtatvány minden

kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.

2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a VIII.1.
pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûkö-
dõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak.
(A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai meg-
felelõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.)

3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pá-
lyázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló
Bizottság (lásd Pályázati Útmutató IV. 8. pont) részére a
támogatás odaítélésérõl.

4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rend-
szerben történik. A Bíráló Bizottság a Pályázati Felhívás
feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

5. A Bíráló Bizottság vagy a Döntéshozó indokolt eset-
ben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is meg-
állapíthatják, azonban a Bíráló Bizottság által javasolt
csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az
igényelt támogatási összeg 70%-ánál.

a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl
köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a mó-
dosított forrásösszetételt, valamint az igényelt és az el-
nyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás
meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel) és annak igazo-
lását.

b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jo-
gosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemon-
dani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogat-
hatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatósá-
gára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pá-
lyázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támo-
gatásáról dönthet.

Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.

6. A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 na-
pon belül dönt.

A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-

mogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról

a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.
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7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beér-
kezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forráshi-
ányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a forrá-
sok idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalá-
sára nincs lehetõség.

IX. Az elbírálás szempontrendszere

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján ke-
rül elbírálásra:

1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapo-

zottsága (25 pont).
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására

(10 pont).
4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés

során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,

vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el

a 6 pontot.

X. Egyéb tudnivalók

1. A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerzõdéskötés
feltételeként biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia)
kötelezettséget nem ír elõ.

2. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM
által jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Tá-
mogatási Szerzõdés módosításával a projekt összköltsége
csökkentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie
kell.

3. A Támogatási Szerzõdés teljesítését, a forrás megfe-
lelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre
feljogosított szerv is jogosult ellenõrizni.

4. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdések-
ben

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény;

b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;

d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cik-
kének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint

e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88.
cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-én elfoga-
dott 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.
12. 28., 5. o.);

f) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;

g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet;

h) a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, va-
lamint

i) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogsza-
bályok
elõírásait kell alkalmazni.

5. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi,
illetõleg a Pályázati Formanyomtatvány részét képezõ nyi-
latkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályá-
zat esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a
pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati
Útmutatóban meghatározott módon nyilvánosságra hoz-
zák.

6. A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pá-
lyázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes felté-
telt.

7. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kapható:

a) szakmai kérdésekben:
Magyar Turizmus Zrt.
Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága
5700 Gyula, Erkel tér 1.
Tel: (66) 521-020
e-mail: rmigyula@itthon.hu

b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Ügyfélszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu

Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra
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A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regio-
nális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek cí-
mei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megta-
lálhatók.

Pályázati felhívás
a Dél-dunántúli turisztikai régióban megvalósuló

turisztikai termékfejlesztés támogatására

(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – DDT – 1)

Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a
Turisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot
hirdet a Dél-dunántúli turisztikai régióban megvalósuló
termékfejlesztés támogatására, a Turisztikai célelõirány-
zat felhasználásának és kezelésének részletes szabályai-
ról szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 3. §-ának
b) pontjában foglalt jogcím alapján beruházási támogatás
nyújtható.

I. A támogatás háttere, célja

A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Dél-dunántúli Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia,
amely a régió turizmusfejlesztésének egyik legfontosabb
célkitûzésének a turizmus szezonális ingadozásának csök-
kentését, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmus-
ból származó hazai bevételek növelését jelölte meg. Ennek
megfelelõen a régió természeti adottságait, sajátosságait
szem elõtt tartva, a kül- és belföldi kereslet kiszolgálása
érdekében indokolt a turisztikai termékek fejlesztése.

A támogatás célja a Dél-dunántúli régió turisztikai ter-
mékeinek mennyiségi és minõségi bõvítése, a vállalkozá-
sok piaci és versenyhelyzetének javítása:

– kerékpáros pihenõhelyek létesítése (pl. információs
pont, kerékpárszerviz és tárolóhely);

– falusi környezetben aktív idõtöltést szolgáló, turiszti-
kai vonzerõ-, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesz-
tések (pl. szálláshely kialakítás, bõvítés, korszerûsítés,
falusi élményelemek bõvítése).

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-
re álló keretösszeg 55 millió forint.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 30–35 db

IV. A pályázók köre

1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be:

a) a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gaz-
dasági Térség területén székhellyel és Magyarországon te-
lephellyel rendelkezõ:

– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
b) magyar állampolgárságú, vagy az Európai Gazdasági

Térség tagállam állampolgárának minõsülõ, a Dél-dunán-
túli turisztikai régióban ingatlannal rendelkezõ természe-
tes személyek.

2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Törvény)

2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat

pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályá-
zó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:

a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-
mûködõ vagy döntéshozó;

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzá-

tartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-

ban álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja;

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyar-
országon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv ál-
tal üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.
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2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás cél-
ja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.

2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pont alkalma-
zásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alap-
ján létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, isme-
retterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapít-
vány.

2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pá-
lyázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilat-
kozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatáro-
zottak szerint nem kezdeményezte.

3. Nem nyújtható támogatás:

a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végel-
számolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szer-
vezetnek;

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatás-
sal összefüggésben a Támogatási Szerzõdésben vállalt kö-
telezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a szék-
hely szerinti illetékes állami, illetve önkormányzati adóható-
ság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Euró-
pai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, ki-
véve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (rész-
letfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényben meghatározott követelményei-
nek;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;

f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legki-
sebb mértéke alá csökkent;

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;

h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás meg-
adásáról;

i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendsze-
reibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;

j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt ese-
dékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztarto-
zás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdeké-
ben – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartásra kerül;

k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségé-
nek és a támogatás rendeltetésû felhasználásának jogsza-
bályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzésé-
hez hozzájárul;

l) azon személy vagy szervezet részére aki, vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoring rend-
szerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, vala-
mint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési
lehetõséget biztosíthasson;

m) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köz-
tartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében és az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti –
figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy
adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az
adósság bekövetkezése tényének és összegének megisme-
réséhez;

n) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz.
mellékletében felsorolt termékek elõállításához;

o) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezésérõl szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L
17., 2000. 1. 21., 22–52. o.) szerinti halászati és akvakultú-
ra tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgozá-
sát és forgalmazását szolgáló beruházásokhoz;

p) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
q) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki,

illetve amely a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kí-
vánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, ille-
tõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizáróla-
gos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló léte-
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sítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább az elõírt
üzemeltetési kötelezettség idejére;

r) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tárgyévet megelõzõ mind a három évben veszteséges
volt, vagy elvesztette korábbi saját tõkéjének 50%-át;

s) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõ-
írásoknak nem felel meg;

t) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályá-
zat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló va-
lótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

u) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény-
és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;

v) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értéke-
lési folyamat befolyásolását;

w) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.

V. A pályázati feltételek

1. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések támogat-

hatók:

1.1. kerékpáros pihenõhelyek létesítése (pl. információs
pont, kerékpárszerviz és tárolóhely)

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése értelmében nem minõsül állami támogatás-
nak.

1.2. falusi környezetben aktív idõtöltést szolgáló, turisz-
tikai vonzerõ-, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásfej-
lesztések (pl. szálláshely kialakítás, bõvítés, korszerûsítés,
falusi élményelemek bõvítése)

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás beru-
házási támogatásnak minõsül.

A fenti fejlesztések abban az esetben támogathatóak re-
gionális beruházási támogatással, amennyiben megfelel-
nek a 14/2002. (IX. 16.) MeHVM rendelet 1/A. § h) pont-
jában foglalt induló beruházás fogalmának.

2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:

a) a fejlesztés költségvetésének összege legalább 2 mil-
lió forint;

b) a pályázatban megjelölt cél a Dél-dunántúli turiszti-
kai régióban valósul meg;

c) a pályázó igazolja, hogy rendelkezik:
– a fejlesztés megvalósításának helyszínéül szolgáló

ingatlan tulajdonjogával, illetve (amennyiben nem õ a tu-
lajdonos) a tulajdonosnak a fejlesztéshez való hozzájárulá-
sával;

– elvi építési engedéllyel, építési engedéllyel vagy jó-
váhagyott kiviteli tervvel;

d) a pályázónak a projekt költségvetését árajánlatokkal
alá kell támasztania.

e) A pályázó vállalja, hogy egy millió forintot meghala-
dó összegû beruházási célú támogatás igénybevétele ese-
tén a kivitelezés megkezdése elõtt magyar feliratú táblát
helyez el, amelyen feltünteti, hogy a megvalósítandó beru-
házás (fejlesztés) az Önkormányzati Minisztérium Turisz-
tikai célelõirányzatából folyósított támogatásával valósult
meg. Továbbá vállalja, hogy a fejlesztés átadását köve-
tõen, a fentiekkel azonos tartalommal, jól látható, központi
helyen állandó tájékoztatást szolgáló táblát helyez el.

f) A pályázó a támogatásban részesült ingatlanoknak
10 évi, egyéb tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak
5 évi turisztikai célú hasznosítását vállalja.

g) A pályázó vállalja a mûszaki megvalósítást olyan ha-
táridõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. december
31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul
benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi,
mint 2009. október 31.

h) Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-
kezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyúj-
tásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladá-
sának dátuma számít. A beruházás (fejlesztés) a 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 11. §-ában szereplõ alábbi
szempontok alapján megkezdettnek minõsül.

– A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházás-
hoz, fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A projekt
kezdetének dátumát – amely nem lehet a pályázat benyúj-
tásának napját megelõzõ idõpont – a pályázatban fel kell
tüntetni. Az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok
megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beru-
házás megkezdésének. A beruházás, fejlesztés – ideértve a
vissza nem térítendõ kamattámogatásokkal megvalósuló
projekteket – megkezdésének minõsül

= fejlesztési (beruházási) célú projekt esetén az építke-
zési munkálatok megkezdése (az építési naplóba történt
elsõ olyan bejegyzés idõpontja, amely a támogatott projekt
részletes költségvetésében szereplõ bármely elemre vonat-
kozik), vagy a felszerelésnek a vállalkozás által elsõ alka-
lommal, jogilag kötelezõ erejû kötelezettségvállalással
történõ megrendelése, építési tevékenységet és árubeszer-
zést egyaránt tartalmazó projekt esetén ezek közül a koráb-
bi idõpont;

= minõségfejlesztési vagy – a rendezvények kivételé-
vel – az egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén
a feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejötté-
nek dátuma [az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül];

= azon projektek esetén, ahol a beruházás a közmûfej-
lesztési hozzájárulás befizetésével kezdõdik, a közmûszer-
zõdés szerint igazolt elsõ pénzügyi teljesítés idõpontja.
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– Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást
a pályázó egy olyan projekthez igényli, amely az
1628/2006/EK rendelet értelmében a korábbiakkal össze-
függõnek minõsül, és a korábbi projektek önmagukban is
mûködõképesek, az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek
és idõpontnak az utolsó projekt tekintetében kell fennáll-
nia, illetve bekövetkeznie.

– Ha a pályázó élni kíván a (6) bekezdés szerinti lehetõ-
séggel, akkor a pályázatában meg kell jelölnie az összetett
fejlesztési program azon kisebb egységét (projekt), amely-
nek megvalósításához a támogatást igényli.

– Amennyiben a pályázó a projektet többségében álla-
mi, önkormányzati vagy az Európai Unió forrásaiból ka-
pott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszer-
zési eljárás lefolytatásának feltételei egyébként fennáll-
nak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem
kezdhetõ meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljá-
rást a támogatási döntés kézhezvételét megelõzõen önként
lefolytatja.

3. Nem támogatható az a pályázat, amely esetében

a) ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében Eu-
rópai Uniós forrásból támogatást kapott.

4. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek:

a) azok a pályázatok, amelyek esetében a fejlesztés
helyszíne a Dél-dunántúli régió turisztikai magterületén
található;

b) azok a pályázók, amelyek turisztikai szakmai szerve-
zeti tagsággal rendelkeznek (pl. Falusi és Agroturizmus
Országos Szövetsége).

5. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg tá-
mogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.

b) A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs
minimális elvárás.

VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás

1. A támogatás formája:

a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás mértéke és intenzitása:

a) támogatás mértéke: maximum 2 millió forint;
b) támogatás intenzitása: a beruházás (fejlesztés) össz-

költségének legfeljebb 50%-a.

Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkor-
mányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.

3. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó fõbb

rendelkezések:

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (10) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás esetén a tá-
mogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell
lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben kis-
és középvállalkozás (továbbiakban: KKV) részesül támo-
gatásban. Felvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt
eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásár-
lása kizárólag piaci értéken történhet.

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (11) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás akkor vehe-
tõ igénybe, ha a Kedvezményezett a támogatás révén meg-
valósuló tárgyi eszközöket és immateriális javakat a köte-
lezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban hasz-
nálja fel.

Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikké-
nek (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcso-
latos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának 15. pontja és
30. §-ának (2) bekezdése értelmében a támogatási szem-
pontból kedvezményezett kisvállalkozások esetében a fen-
tiekben jelzettnél a támogatás intenzitás 20 százalékpont-
tal, középvállalkozások esetében pedig 10 százalékponttal
magasabb lehet, de a támogatás összege a támogatási in-
tenzitás emelkedése esetén sem lehet magasabb a 2. a) és a
2. b) pontokban meghatározott összegnél.

A beruházási támogatások kizárólag az Európai Közös-
séget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti re-
gionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. október 24-én elfogadott 1628/2006/EK bi-
zottsági rendelettel (HL L 302/29, 2006. 11.1.) összhang-
ban nyújthatóak. Beruházási támogatás induló beruházá-
sokhoz nyújtható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra
való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény ren-
delkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

4. A támogatás számításának módja:

A támogatás számításának alapja a beruházás (fejlesz-
tés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogsza-
bály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kap-
csolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a támoga-
tás számításának alapja a beruházás (fejlesztés) áfával nö-
velt, bruttó összköltsége.

5. Elszámolható és el nem számolható költségek:

Az elszámolható és az el nem számolható költségek te-
kintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõ-
írásai az irányadóak.

5.1. Elszámolható költségek:
A fejlesztés összköltségében csak olyan költségek szá-

molhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott tá-
mogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhe-
tetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfe-
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lelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költsé-
geket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzátartozó mûszaki teljesítésigazo-
lással együtt –, a támogatás elszámolásának benyújtása-
kor. A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésé-
nek idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának
idõpontját.

Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadha-
tóak el.

A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:

a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:

– a támogatható fejlesztésekhez kapcsolódóan igény-
bevett szolgáltatások költségei stb.;

– a támogatható fejlesztésekkel kapcsolatos tevékeny-
séget végzõk díját is – amennyiben azok számla kibocsátá-
sára jogosultak – itt, az anyagjellegû ráfordításokon belül,
az igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni;

b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(a támogatható fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységet
végzõk díja, amennyiben azok számla kibocsátására nem
jogosultak... stb.);

c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekez-
dése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:

– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben használhatóak fel,

– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket meg-

vásárolni,
– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább

öt évig a támogatásban részesülõ létesítményben kell ma-
radniuk;

d) tárgyi eszközök (a Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke): pl. a támogatható fejlesztésekhez kap-
csolódó gépek, berendezések, ingatlanépítés, -korszerûsí-
tés, infrastruktúra-építés, -korszerûsítés, amennyiben
megfelel a 14/2002. (XI. 16.) számú MeHVM rendelet
1/A. § h) pontjában meghatározott induló beruházás fogal-
mának;

e) le nem vonható áfa.

5.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, ame-

lyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:

a) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
b) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
c) általános költségek (rezsi);
d) mûködési költségek;
e) reprezentációs költségek;

f) ingatlanvásárlás;
g) üzletrész- és részvényvásárlás;
h) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,

pályázati díj, pályázat készítés díja, közjegyzõi díj stb.);
i) promóciós költségek;
j) jelzálog, bankgarancia költségei;
k) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési

értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
l) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz

bekerülési értéke, amelynek alapján a Kedvezményezett,
más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást
vett igénybe;

m) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a
Kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló
társaságtól szerzett be;

n) szállítási ágazatban a jármûvek bekerülési értéke;
o) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz-

nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát;

p) támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha
azt a Kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban ré-
szesülõ létesítményben használja;

q) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz
bekerülési értéke, ha a szerzõdés nem tartalmazza a tárgyi
eszköznek a bérleti idõtartam lejáratakor történõ megvá-
sárlására vonatkozó kötelezettséget;

r) levonható áfa.

A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen kü-
lönböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázó-
nak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell cso-
portosítani. Szinten tartó beruházás, felújítás nem támo-
gatható.

Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az álta-
la megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a tá-
mogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapít-
hatja.

6. A megvalósítás határideje:

A támogatott beruházásnak olyan határidõvel kell meg-
valósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. december
31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul
benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi,
mint 2009. október 31.

7. A szükséges saját forrás mértéke:

A fejlesztés összköltségének legalább 25%-a, amibe az
államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem szá-
mítható be. A saját forrás számításának alapja a beruházás
(fejlesztés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak
jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekt-
tel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a
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saját forrás számításának alapja a beruházás (fejlesztés)
áfával növelt, bruttó összköltsége.

8. A támogatás folyósítása:

A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolá-
sa mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentu-
mokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszá-
molás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesí-
tés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizá-
rólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A
Pályázati Formanyomtatvány nem változtatható sem tar-
talmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldol-
gozására nincs lehetõség.

2. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjá-
ról (www.otm.gov.hu ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) és a Magyar Turizmus Zrt. Dél-dunántúli
Regionális Marketing Igazgatóságának honlapjáról
(www.deldunantul.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus
formája térítésmentesen igényelhetõ a Magyar Turizmus
Zrt. Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságánál
[7621 Pécs, Megye u. 4., telefon: (72) 514-620, e-mail:
rmipecs@itthon.hu].

3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyom-
tatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzé-
sével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiány-
pótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírá-
lásból való kizárását eredményezi.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizáró-
lag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – DDT – 1

1539 Budapest, Pf. 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására nincs lehetõség!

A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pá-
lyázat kódszámát (2008 – TU – DDT – 1), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizal-
masan kezeli.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pá-
lyázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell iga-
zolni. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.

A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegé-
nek 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.

6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozá-
sának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pá-
lyázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szep-
tember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata

1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremû-
ködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

a) a benyújtás;
b) a jogosultság;
c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a

Kedvezményezett a Pályázati Formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.

2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a VIII.1.
pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûkö-
dõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak.
A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai meg-
felelõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.

3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pá-
lyázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló
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Bizottság (lásd Pályázati Útmutató IV. 8. pont) részére a
támogatás odaítélésérõl.

4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rend-
szerben történik. A Bíráló Bizottság a Pályázati Felhívás
feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

5. A Bíráló Bizottság vagy a Döntéshozó indokolt eset-
ben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is meg-
állapíthatják, azonban a Bíráló Bizottság által javasolt
csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az
igényelt támogatási összeg 70%-ánál.

a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is
képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl köteles
írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a módosított for-
rásösszetételt, valamint az igényelt és az elnyert támogatási
összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl.
saját forrás, bankhitel) és annak igazolását.

b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jo-
gosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemon-
dani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogat-
hatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatósá-
gára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pá-
lyázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támo-
gatásáról dönthet.

Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.

6. A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 na-
pon belül dönt.

A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-

mogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról

a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.

7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beér-
kezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forráshi-
ányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a forrá-
sok idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalá-
sára nincs lehetõség.

IX. Az elbírálás szempontrendszere

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján ke-
rül elbírálásra:

1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapo-

zottsága (25 pont).
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására

(10 pont).
4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés

során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,

vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el

a 6 pontot.

X. Egyéb tudnivalók

1. A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerzõdéskötés
feltételeként biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia)
kötelezettséget nem ír elõ.

2. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM
által jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Tá-
mogatási Szerzõdés módosításával a projekt összköltsége
csökkentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie
kell.

3. A Támogatási Szerzõdés teljesítését, a forrás megfe-
lelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre
feljogosított szerv is jogosult ellenõrizni.

4. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdé-
sekben

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény;

b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;

d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cik-
kének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet;

e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és
88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-én elfo-
gadott 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302/29,
2006. 11. 1.);

f) a 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó nemzeti re-
gionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C
54/08);
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g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;

h) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint

i) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogsza-
bályok
elõírásait kell alkalmazni.

5. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi,
illetõleg a Pályázati Formanyomtatvány részét képezõ nyi-
latkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályá-
zat esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a
pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati
Útmutatóban meghatározott módon nyilvánosságra hoz-
zák.

6. A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pá-
lyázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes felté-
telt.

7. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolat-
ban további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kap-
ható:

a) szakmai kérdésekben:
Magyar Turizmus Zrt.
Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága
7621 Pécs, Megye u. 4.
Tel.: (72) 514-620
e-mail: rmipecs@itthon.hu

b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Ügyfélszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu

Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra

A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regio-
nális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek cí-
mei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megta-
lálhatók.

Pályázati felhívás
a Nyugat-dunántúli turisztikai régióban megvalósuló

turisztikai termékfejlesztés támogatására

(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – NYD – 1)

Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a
Turisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot
hirdet a Nyugat-dunántúli turisztikai régióban megvaló-
suló termékfejlesztés támogatására, a Turisztikai célelõ-
irányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabá-
lyairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
3. §-ának b) pontjában foglalt jogcím alapján beruházási
támogatás nyújtható.

I. A támogatás háttere, célja

A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Nyugat-dunántúli Regionális Turizmusfejlesztési Straté-
gia, amely a régió turizmusfejlesztésének egyik legfonto-
sabb célkitûzésének a turizmus szezonális ingadozásának
csökkentését, az egy turistára jutó bevétel, valamint a tu-
rizmusból származó hazai bevételek növelését jelölte meg.
Ennek megfelelõen a régió természeti adottságait, sajátos-
ságait szem elõtt tartva, a kül- és belföldi kereslet kiszolgá-
lása érdekében indokolt a turisztikai termékek fejlesztése.

A támogatás célja a Nyugat-dunántúli régió turisztikai
termékeinek mennyiségi és minõségi bõvítése, a vállalko-
zások piaci és versenyhelyzetének javítása: a bor- és gaszt-
ronómia turizmus, az aktív és ökoturizmus feltételrendsze-
rének javítása.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-
re álló keretösszeg 32 millió forint.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 8–10 db

IV. A pályázók köre

1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyar-

országon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség

területén székhellyel és Magyarországon telephellyel ren-

delkezõ:

a) jogi személyek,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) egyéni vállalkozók.
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2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Törvény)

2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat

pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályá-
zó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:

a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-
mûködõ vagy döntéshozó;

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzá-

tartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-

ban álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja;

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyar-
országon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.

2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás cél-
ja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.

2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pont alkalma-
zásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alap-
ján létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, isme-
retterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapít-
vány.

2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pá-
lyázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilat-
kozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatáro-
zottak szerint nem kezdeményezte.

3. Nem nyújtható támogatás:

a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végel-
számolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szer-
vezetnek;

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatás-
sal összefüggésben a Támogatási Szerzõdésben vállalt kö-
telezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a
székhely szerinti illetékes állami-, illetve önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve
az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozá-
sa van, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélye-
zett;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényben meghatározott követelményei-
nek;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;

f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legki-
sebb mértéke alá csökkent;

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;

h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a Pályázati Felhívásban elõírt biztosítékok meglétérõl, va-
lós értékérõl és érvényesíthetõségérõl szóló igazolásokat a
támogatási szerzõdéséhez nem csatolja,

i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás meg-
adásáról;

j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendsze-
reibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;

k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt ese-
dékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztarto-
zás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdeké-
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ben – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartásra kerül;

l) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségé-
nek és a támogatás rendeltetésû felhasználásának jogsza-
bályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzésé-
hez hozzájárul;

m) azon személy vagy szervezet részére aki, vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoring rend-
szerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, vala-
mint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési le-
hetõséget biztosíthasson;

n) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köz-
tartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében és az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti –
figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy
adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az
adósság bekövetkezése tényének és összegének megisme-
réséhez;

o) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz.
mellékletében felsorolt termékek elõállításához;

p) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezésérõl szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L
17., 2000. 1. 21., 22–52. o.) szerinti halászati és akvakultú-
ra tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgozá-
sát és forgalmazását szolgáló beruházásokhoz;

q) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
r) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki,

illetve amely a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kí-
vánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, ille-
tõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizáróla-
gos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló léte-
sítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább az elõírt
üzemeltetési kötelezettség idejére;

s) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tárgyévet megelõzõ mind a három évben veszteséges
volt, vagy elvesztette korábbi saját tõkéjének 50%-át;

t) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõ-
írásoknak nem felel meg;

u) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályá-
zat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló va-
lótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

v) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény-
és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;

w) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értéke-
lési folyamat befolyásolását;

x) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.

V. A pályázati feltételek

1. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések támogat-

hatók:

1.1. vízi és horgászturizmus: a régió természetes vizei-
nek partján táborhelyek létesítésére és fejlesztésére, hor-
gászstégek, horgászkikötõk, esõbeállók létesítésére, hor-
gászvizek partjainak területrendezésére, horgászvizek re-
habilitációjára

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás beru-
házási támogatásnak minõsül.

1.2. borturizmus: elsõsorban termõhelyen létesített min.
25, max. 50 férõhellyel rendelkezõ borházak kialakítása,
illetve az ahhoz tartozó megálló, parkoló, kerékpártároló,
pihenõhelyek kialakítása

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás beru-
házási támogatásnak minõsül.

1.3. turistaútvonalak, erdei sétautak kialakítása, vala-
mint a már meglévõ utak jelrendszerének felújítása, gyalo-
gos vagy kerékpáros forgalomra alkalmassá tétele

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése értelmében nem minõsül állami támogatás-
nak.

1.4. kerékpáros pihenõhelyek létesítése
A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás az

Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése értelmében nem minõsül állami támogatás-
nak.

A fenti fejlesztések abban az esetben támogathatóak re-
gionális beruházási támogatással, amennyiben megfelel-
nek a 14/2002. (IX. 16.) MeHVM rendelet 1/A. § h) pont-
jában foglalt induló beruházás fogalmának.

2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:

a) Mindegyik típusú pályázatok esetében:
– a fejlesztés költségvetésének összege:
= V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében legalább

2 millió forint;
= V.1.3. és V.1.4. típusú pályázatok esetében legalább

1 millió forint;
– a pályázatban megjelölt cél a Nyugat-dunántúli tu-

risztikai régióban valósul meg;
– a pályázó igazolja, hogy rendelkezik:
= a fejlesztés megvalósításának helyszínéül szolgáló

ingatlan tulajdonjogával, illetve (amennyiben nem õ a tu-
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lajdonos) a tulajdonosnak a fejlesztéshez való hozzájárulá-
sával;

= elvi építési engedéllyel, építési engedéllyel vagy jó-
váhagyott kiviteli tervvel;

– a pályázónak a projekt költségvetését árajánlatokkal
alá kell támasztania.

– A pályázó vállalja, hogy egy millió forintot meghala-
dó összegû beruházási célú támogatás igénybevétele ese-
tén a kivitelezés megkezdése elõtt magyar feliratú táblát
helyez el, amelyen feltünteti, hogy a megvalósítandó beru-
házás (fejlesztés) az Önkormányzati Minisztérium Turisz-
tikai célelõirányzatából folyósított támogatásával valósult
meg. Továbbá vállalja, hogy a fejlesztés átadását követõ-
en, a fentiekkel azonos tartalommal, jól látható, központi
helyen állandó tájékoztatást szolgáló táblát helyez el.

– A pályázó a támogatásban részesült ingatlanoknak
10 évi, egyéb tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak
5 évi turisztikai célú hasznosítását vállalja.

– A pályázó vállalja a mûszaki megvalósítást olyan ha-
táridõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. december
31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul
benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi,
mint 2009. október 31.

– Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-
kezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyúj-
tásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladá-
sának dátuma számít. A beruházás (fejlesztés) a 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 11. §-ában szereplõ alábbi
szempontok alapján megkezdettnek minõsül.

= A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházás-
hoz, fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A projekt
kezdetének dátumát – amely nem lehet a pályázat benyúj-
tásának napját megelõzõ idõpont – a pályázatban fel kell
tüntetni. Az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok
megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beru-
házás megkezdésének. A beruházás, fejlesztés – ideértve a
vissza nem térítendõ kamattámogatásokkal megvalósuló
projekteket – megkezdésének minõsül
� fejlesztési (beruházási) célú projekt esetén az építke-

zési munkálatok megkezdése (az építési naplóba történt
elsõ olyan bejegyzés idõpontja, amely a támogatott projekt
részletes költségvetésében szereplõ bármely elemre vonat-
kozik), vagy a felszerelésnek a vállalkozás által elsõ alka-
lommal, jogilag kötelezõ erejû kötelezettségvállalással
történõ megrendelése, építési tevékenységet és árubeszer-
zést egyaránt tartalmazó projekt esetén ezek közül a koráb-
bi idõpont;
� minõségfejlesztési vagy – a rendezvények kivételé-

vel – az egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén
a feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejötté-
nek dátuma [az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül];

� azon projektek esetén, ahol a beruházás a közmûfej-
lesztési hozzájárulás befizetésével kezdõdik, a közmûszer-
zõdés szerint igazolt elsõ pénzügyi teljesítés idõpontja.

= Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást a
pályázó egy olyan projekthez igényli, amely az
1628/2006/EK rendelet értelmében a korábbiakkal össze-
függõnek minõsül, és a korábbi projektek önmagukban is
mûködõképesek, az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek
és idõpontnak az utolsó projekt tekintetében kell fennáll-
nia, illetve bekövetkeznie.

= Ha a pályázó élni kíván a (6) bekezdés szerinti lehe-
tõséggel, akkor a pályázatában meg kell jelölnie az össze-
tett fejlesztési program azon kisebb egységét (projekt),
amelynek megvalósításához a támogatást igényli.

= Amennyiben a pályázó a projektet többségében álla-
mi, önkormányzati vagy az Európai Unió forrásaiból ka-
pott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszer-
zési eljárás lefolytatásának feltételei egyébként fennáll-
nak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem
kezdhetõ meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljá-
rást a támogatási döntés kézhezvételét megelõzõen önként
lefolytatja.

b) V.1.3. típusú pályázatok esetében továbbá:

– a Nyugat-dunántúli turisztikai régión kívül esõ terü-
leteken is áthaladó turistaút, erdei sétaút esetén támogatás
kizárólag a Nyugat-dunántúli turisztikai régió települései-
re igényelhetõ.

3. Nem támogatható az a pályázat, amely esetében

a) ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében Eu-
rópai Uniós forrásból támogatást kapott.

4. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek:

V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság által
rendelkezésre bocsátott építészeti tervek alapján megvaló-
suló beruházások.

5. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg tá-
mogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.

b) A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs
minimális elvárás.

c) A beruházás megvalósításához nyújtott – 5 millió Ft
összeget meghaladó – támogatás esetén a szerzõdéskötés
feltétele, hogy a pályázó a Turisztikai Célelõirányzat
felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 14. §-ának
(4)–(10) bekezdésében meghatározott biztosítékokkal ren-
delkezzen. Ebben az esetben a támogatás kedvezménye-
zettje köteles a támogatásból beszerzett eszközökre, illet-
ve felépített ingatlanokra vagyonbiztosítási szerzõdést
kötni.
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VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás

1. A támogatás formája:

a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás mértéke és intenzitása:

a) támogatás mértéke:

– V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében: maxi-
mum 6 millió forint;

– V.1.3. és V.1.4. típusú pályázatok esetében: maxi-
mum 2 millió forint;

b) támogatás intenzitása: a beruházás (fejlesztés) össz-
költségének

– V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében: legfel-
jebb 30%-a;

– V.1.3. és V.1.4. típusú pályázatok esetében: legfel-
jebb 50%-a.

Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkor-
mányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra
való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény ren-
delkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

3. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó fõbb

rendelkezések:

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (10) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás esetén a tá-
mogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell
lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben kis-
és középvállalkozás (továbbiakban: KKV) részesül támo-
gatásban. Felvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt
eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz
vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (11) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás akkor vehe-
tõ igénybe, ha a Kedvezményezett a támogatás révén meg-
valósuló tárgyi eszközöket és immateriális javakat a köte-
lezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban hasz-
nálja fel.

Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikké-
nek (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcso-
latos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának 15. pontja és
30. §-ának (2) bekezdése értelmében a támogatási szem-
pontból kedvezményezett kisvállalkozások esetében a fen-
tiekben jelzettnél a támogatás intenzitás 20 százalékpont-
tal, középvállalkozások esetében pedig 10 százalékponttal
magasabb lehet, de a támogatás összege a támogatási in-
tenzitás emelkedése esetén sem lehet magasabb a 2. a) és a
2. b) pontokban meghatározott összegnél.

A beruházási támogatások kizárólag az Európai Közös-
séget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti re-
gionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. október 24-én elfogadott 1628/2006/EK bi-
zottsági rendelettel (HL L 302/29, 2006. 11.1.) összhang-
ban nyújthatóak. Beruházási támogatás induló beruházá-
sokhoz nyújtható.

4. A támogatás számításának módja:

A támogatás számításának alapja a beruházás (fejlesz-
tés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogsza-
bály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kap-
csolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a támoga-
tás számításának alapja a beruházás (fejlesztés) áfával nö-
velt, bruttó összköltsége.

5. Elszámolható és el nem számolható költségek:

Az elszámolható és az el nem számolható költségek te-
kintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõ-
írásai az irányadóak.

5.1. Elszámolható költségek:
A fejlesztés összköltségében csak olyan költségek szá-

molhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott tá-
mogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhe-
tetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfe-
lelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költsé-
geket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzátartozó mûszaki teljesítésigazo-
lással együtt –, a támogatás elszámolásának benyújtása-
kor. A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésé-
nek idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának
idõpontját.

Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadha-
tóak el.

A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:

a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:

– a támogatható fejlesztésekhez kapcsolódóan igény-
bevett szolgáltatások költségei stb.;

– a támogatható fejlesztésekkel kapcsolatos tevékeny-
séget végzõk díját is – amennyiben azok számla kibocsátá-
sára jogosultak – itt, az anyagjellegû ráfordításokon belül,
az igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni;

b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(a támogatható fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységet
végzõk díja, amennyiben azok számla kibocsátására nem
jogosultak... stb.);

c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekez-
dése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:

– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben használhatóak fel,
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– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket meg-

vásárolni,
– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább

öt évig a regionális támogatásban részesülõ létesítmény-
ben kell maradniuk;

d) tárgyi eszközök (a Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke): pl. a támogatható fejlesztésekhez kap-
csolódó gépek, berendezések, ingatlanépítés, -korszerûsí-
tés, infrastruktúra-építés, -korszerûsítés, amennyiben
megfelel a 14/2002. (XI. 16.) számú MeHVM rendelet
1/A. § h) pontjában meghatározott induló beruházás fogal-
mának;

e) le nem vonható áfa.

5.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, ame-

lyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:

a) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
b) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
c) általános költségek (rezsi);
d) mûködési költségek;
e) reprezentációs költségek;
f) ingatlanvásárlás;
g) üzletrész- és részvényvásárlás;
h) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,

pályázati díj, pályázat készítés díja, közjegyzõi díj stb.);
i) promóciós költségek;
j) jelzálog, bankgarancia költségei;
k) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési

értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
l) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz

bekerülési értéke, amelynek alapján a Kedvezményezett,
más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást
vett igénybe;

m) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a
Kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló
társaságtól szerzett be;

n) szállítási ágazatban a jármûvek bekerülési értéke;
o) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz-

nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát;

p) támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha
azt a Kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban ré-
szesülõ létesítményben használja;

q) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz
bekerülési értéke, ha a szerzõdés nem tartalmazza a tárgyi
eszköznek a bérleti idõtartam lejáratakor történõ megvá-
sárlására vonatkozó kötelezettséget;

r) levonható áfa.

A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen kü-
lönböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázó-
nak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell cso-

portosítani. Szinten tartó beruházás, felújítás nem támo-
gatható.

Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az álta-
la megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a tá-
mogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapít-
hatja.

6. A megvalósítás határideje:

A támogatott beruházásnak olyan határidõvel kell meg-
valósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. december
31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul
benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi,
mint 2009. október 31.

7. A szükséges saját forrás mértéke:

A fejlesztés összköltségének legalább 25%-a, amibe az
államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem szá-
mítható be. A saját forrás számításának alapja a beruházás
(fejlesztés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak
jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekt-
tel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a
saját forrás számításának alapja a beruházás (fejlesztés)
áfával növelt, bruttó összköltsége.

8. A támogatás folyósítása:

A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolá-
sa mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentu-
mokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszá-
molás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesí-
tés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizá-
rólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be.
A Pályázati Formanyomtatvány nem változtatható sem
tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok fel-
dolgozására nincs lehetõség.

2. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjá-
ról (www.otm.gov.hu ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) és a Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-du-
nántúli Regionális Marketing Igazgatóságának honlapjá-
ról (www.utazunk.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus
formája térítésmentesen beszerezhetõ a Magyar Turizmus
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Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatósá-
gánál [9400 Sopron, Új u. 4., tel.: (99) 512-594].

3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyom-
tatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzé-
sével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiány-
pótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírá-
lásból való kizárását eredményezi.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizáró-
lag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – NYD – 1

1539 Budapest, Pf. 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására nincs lehetõség!

A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pá-
lyázat kódszámát (2008 – TU – NYD – 1), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizal-
masan kezeli.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pá-
lyázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell iga-
zolni. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.

A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegé-
nek 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.

6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozá-
sának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pá-
lyázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szep-
tember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata

1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremû-
ködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

a) a benyújtás;

b) a jogosultság;

c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a
Kedvezményezett a Pályázati Formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.

2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a VIII.1.
pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûkö-
dõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak.
A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai meg-
felelõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.

3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pá-
lyázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló
Bizottság (lásd Pályázati Útmutató IV. 8. pont) részére a
támogatás odaítélésérõl.

4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rend-
szerben történik. A Bíráló Bizottság a Pályázati Felhívás
feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

5. A Bíráló Bizottság vagy a Döntéshozó indokolt eset-
ben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is meg-
állapíthatják, azonban a Bíráló Bizottság által javasolt
csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az
igényelt támogatási összeg 70%-ánál.

a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl
köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a mó-
dosított forrásösszetételt, valamint az igényelt és az el-
nyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás
meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel) és annak igazo-
lását.

b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jo-
gosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemon-
dani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogat-
hatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatósá-
gára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pá-
lyázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támo-
gatásáról dönthet.

Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.
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6. A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 na-
pon belül dönt.

A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-

mogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról

a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.

7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beér-
kezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forrás-
hiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a forrá-
sok idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalá-
sára nincs lehetõség.

IX. Az elbírálás szempontrendszere

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján ke-
rül elbírálásra:

1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapo-

zottsága (25 pont).
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására

(10 pont).
4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés

során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,

vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el

a 6 pontot.

X. Egyéb tudnivalók

1. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM
által jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Tá-
mogatási Szerzõdés módosításával a projekt összköltsége
csökkentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie
kell.

2. A Támogatási Szerzõdés teljesítését, a forrás megfe-
lelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre
feljogosított szerv is jogosult ellenõrizni.

3. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-

vény;

b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;

d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cik-
kének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet;

e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és
88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-én elfo-
gadott 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302/29,
2006. 11. 1.);

f) a 2007-2013 közötti idõszakra vonatkozó nemzeti re-
gionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C
54/08);

g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;

h) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szó-
ló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint

i) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogsza-
bályok
elõírásait kell alkalmazni.

4. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi,
illetõleg a Pályázati Formanyomtatvány részét képezõ nyi-
latkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályá-
zat esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a
pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati
Útmutatóban meghatározott módon nyilvánosságra hoz-
zák.

5. A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pá-
lyázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes felté-
telt.

6. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolat-
ban további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kap-
ható:

a) szakmai kérdésekben:
Magyar Turizmus Zrt.
Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága
9400 Sopron, Új u. 4.
Tel: (99) 512-594
e-mail: rmisopron@itthon.hu

b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Ügyfélszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu
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Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra

A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regio-
nális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek cí-
mei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megta-
lálhatók.

Pályázati felhívás
a Tisza-tavi turisztikai régióban természetes vizekre

épülõ szolgáltatások, a kerékpáros, a horgászturizmus
fejlesztésének támogatására

(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – TTO – 1)

Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a
Turisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot
hirdet a Tisza-tavi turisztikai régióban megvalósuló ter-
mékfejlesztés támogatására, a Turisztikai célelõirányzat
felhasználásának és kezelésének részletes szabályai-
ról szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 3. §-ának
b) pontjában foglalt jogcím alapján beruházási támogatás
nyújtható.

I. A támogatás háttere, célja

A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Tisza-tavi Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia,
amely a régió turizmusfejlesztésének egyik legfontosabb
célkitûzésének a turizmus szezonális ingadozásának csök-
kentését, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmus-
ból származó hazai bevételek növelését jelölte meg. Ennek
megfelelõen a régió természeti adottságait, sajátosságait
szem elõtt tartva, a kül- és belföldi kereslet kiszolgálása
érdekében indokolt a turisztikai termékek fejlesztése.

A támogatás célja a Tisza-tavi régió turisztikai terméke-
inek mennyiségi és minõségi bõvítése, a vállalkozások
piaci és versenyhelyzetének javítása. Ennek érdekében a
pályázat keretében lehetõség nyílik:

– a Tisza-tavi és a Tisza menti szabadvízi programkíná-
latot erõsítõ, a természetes vizekre épülõ szolgáltatások
mennyiségi és minõségi fejlesztését segítõ beruházások tá-
mogatására;

– a kerékpáros turizmus fogadási feltételeinek javításá-
ra és tematikus utak fejlesztésére;

– a horgászturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fej-
lesztésére.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-
re álló keretösszeg 36 millió forint.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 8–10 db

IV. A pályázók köre

1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyar-

országon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség

területén székhellyel és Magyarországon telephellyel ren-

delkezõ:

a) jogi személyek,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) egyéni vállalkozók.

2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Törvény)

2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat

pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályá-
zó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:

a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-
mûködõ vagy döntéshozó;

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzá-

tartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-

ban álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja;

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyar-
országon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);
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fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.

2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás cél-
ja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.

2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pont alkalmazá-
sában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alapján
létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, ismeretter-
jesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítvány.

2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pá-
lyázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilat-
kozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatáro-
zottak szerint nem kezdeményezte.

3. Nem nyújtható támogatás:

a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végel-
számolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szer-
vezetnek;

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatás-
sal összefüggésben a Támogatási Szerzõdésben vállalt kö-
telezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a
székhely szerinti illetékes állami-, illetve önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve
az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozá-
sa van, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélye-
zett;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényben meghatározott követelményei-
nek;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;

f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legki-
sebb mértéke alá csökkent;

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;

h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a Pályázati Felhívásban elõírt biztosítékok meglétérõl, va-
lós értékérõl és érvényesíthetõségérõl szóló igazolásokat a
támogatási szerzõdéséhez nem csatolja,

i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás meg-
adásáról;

j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendsze-
reibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;

k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt ese-
dékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztarto-
zás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdeké-
ben – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartásra kerül;

l) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségé-
nek és a támogatás rendeltetésû felhasználásának jogsza-
bályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzésé-
hez hozzájárul;

m) azon személy vagy szervezet részére aki, vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoring rend-
szerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, vala-
mint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési
lehetõséget biztosíthasson;

n) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köz-
tartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében és az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti –
figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy
adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az
adósság bekövetkezése tényének és összegének megisme-
réséhez;

o) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz.
mellékletében felsorolt termékek elõállításához;
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p) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezésérõl szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L
17., 2000. 1. 21., 22–52. o.) szerinti halászati és akvakultú-
ra tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgozá-
sát és forgalmazását szolgáló beruházásokhoz;

q) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
r) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki,

illetve amely a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kí-
vánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, ille-
tõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizáróla-
gos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló léte-
sítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább az elõírt
üzemeltetési kötelezettség idejére;

s) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tárgyévet megelõzõ mind a három évben veszteséges
volt, vagy elvesztette korábbi saját tõkéjének 50%-át;

t) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõ-
írásoknak nem felel meg;

u) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályá-
zat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló va-
lótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

v) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény-
és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;

w) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értéke-
lési folyamat befolyásolását;

x) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.

V. A pályázati feltételek

1. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések támogat-

hatók:

1.1. a már kijelölt fürdõhelyeken új szabadvízi strand
kialakítása, fejlesztése, meglévõ szabadvízi strandokon az
infrastrukturális és szolgáltatási háttér javítása, program-
kínálatának fejlesztése, vendégek komfortérzetének növe-
lése, fövenyfelújítás, parti sétányok, szelektív hulladék-
gyûjtõ edények, partot elkerülõ utak létesítése

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás beru-
házási célú támogatásnak minõsül.

1.2. kerékpáros útvonalak kitáblázása, pihenõpontok lé-
tesítése, fedett vagy szabadtéri közösségi terek kialakítása,
információs pont, biztonságos kerékpártároló hely, szerviz
állomás kialakítása, fejlesztése, továbbá tematikus úthoz
kapcsolódó attrakciók fejlesztése

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének

(1) bekezdése értelmében nem minõsül állami támogatás-
nak.

1.3. a horgászati célú gépjármûforgalom kiváltását szol-
gáló fejlesztések (zárt, õrzött parkolóhelyek, bérbe vehetõ
környezetbarát közlekedési eszközök stb.) és sorszámo-
zott, felügyelt parti horgászhelyek és azokat kiszolgáló,
alapinfrastruktúrát biztosító táborhelyek létesítése

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás beru-
házási célú támogatásnak minõsül.

A fenti fejlesztések abban az esetben támogathatóak re-
gionális beruházási támogatással, amennyiben megfelel-
nek a 14/2002. (IX. 16.) MeHVM rendelet 1/A. § h) pont-
jában foglalt induló beruházás fogalmának.

2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:

a) Mindegyik típusú pályázat esetében:
– a projekt költségvetésének összege legalább 1 millió

forint;
– a pályázatban megjelölt cél a Tisza-tavi turisztikai ré-

gióban valósul meg;
– a pályázó igazolja, hogy rendelkezik:
= a fejlesztés megvalósításának helyszínéül szolgáló

ingatlan tulajdonjogával, illetve (amennyiben nem õ a tu-
lajdonos) a tulajdonosnak a fejlesztéshez való hozzájárulá-
sával;

= elvi építési engedéllyel, építési engedéllyel vagy jó-
váhagyott kiviteli tervvel;

– a pályázónak a projekt költségvetését árajánlatokkal
alá kell támasztania.

– A pályázó vállalja, hogy egy millió forintot meghala-
dó összegû beruházási célú támogatás igénybevétele ese-
tén a kivitelezés megkezdése elõtt magyar feliratú táblát
helyez el, amelyen feltünteti, hogy a megvalósítandó beru-
házás (fejlesztés) az Önkormányzati Minisztérium Turisz-
tikai célelõirányzatából folyósított támogatásával valósult
meg. Továbbá vállalja, hogy a fejlesztés átadását követõ-
en, a fentiekkel azonos tartalommal, jól látható, központi
helyen állandó tájékoztatást szolgáló táblát helyez el.

– A pályázó a támogatásban részesült ingatlanoknak
10 évi, egyéb tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak
5 évi turisztikai célú hasznosítását vállalja.

– Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-
kezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyúj-
tásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladá-
sának dátuma számít. A beruházás (fejlesztés) a 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 11. §-ában szereplõ alábbi
szempontok alapján megkezdettnek minõsül.

= A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházás-
hoz, fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A projekt
kezdetének dátumát – amely nem lehet a pályázat benyúj-
tásának napját megelõzõ idõpont – a pályázatban fel kell
tüntetni. Az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok
megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beru-
házás megkezdésének. A beruházás, fejlesztés – ideértve a
vissza nem térítendõ kamattámogatásokkal megvalósuló
projekteket – megkezdésének minõsül
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� fejlesztési (beruházási) célú projekt esetén az építke-
zési munkálatok megkezdése (az építési naplóba történt
elsõ olyan bejegyzés idõpontja, amely a támogatott projekt
részletes költségvetésében szereplõ bármely elemre vonat-
kozik), vagy a felszerelésnek a vállalkozás által elsõ alka-
lommal, jogilag kötelezõ erejû kötelezettségvállalással
történõ megrendelése, építési tevékenységet és árubeszer-
zést egyaránt tartalmazó projekt esetén ezek közül a koráb-
bi idõpont;
� minõségfejlesztési vagy – a rendezvények kivételé-

vel – az egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén
a feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejötté-
nek dátuma [az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül];
� azon projektek esetén, ahol a beruházás a közmûfej-

lesztési hozzájárulás befizetésével kezdõdik, a közmûszer-
zõdés szerint igazolt elsõ pénzügyi teljesítés idõpontja.

= Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást
a pályázó egy olyan projekthez igényli, amely az
1628/2006/EK rendelet értelmében a korábbiakkal össze-
függõnek minõsül, és a korábbi projektek önmagukban is
mûködõképesek, az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek
és idõpontnak az utolsó projekt tekintetében kell fennáll-
nia, illetve bekövetkeznie.

= Ha a pályázó élni kíván a (6) bekezdés szerinti lehe-
tõséggel, akkor a pályázatában meg kell jelölnie az össze-
tett fejlesztési program azon kisebb egységét (projekt),
amelynek megvalósításához a támogatást igényli.

= Amennyiben a pályázó a projektet többségében álla-
mi, önkormányzati vagy az Európai Unió forrásaiból ka-
pott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszer-
zési eljárás lefolytatásának feltételei egyébként fennáll-
nak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem
kezdhetõ meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljá-
rást a támogatási döntés kézhezvételét megelõzõen önként
lefolytatja.

– A pályázó vállalja a mûszaki megvalósítást olyan ha-
táridõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. december
31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul
benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi,
mint 2009. október 31.

b) V.1.1. típusú pályázat esetében továbbá:

– kizárólag Tisza-tó partján és a Tisza mentén megva-
lósuló fejlesztések támogathatók;

– új strandok kialakítása és meglévõ strandok fejleszté-
se esetében kizárólag a telekhatáron belüli jelentkezõ költ-
ségek számolhatók el;

– új strand létesítése csak a legalább 200 ágy fogadóka-
pacitással vagy 5000 regisztrált vendégéjszakával rendel-
kezõ Tisza és Tisza-tó parti településeken támogathatók.

3. Nem támogatható az a pályázat, amely esetében

a) ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében Eu-
rópai Uniós forrásból támogatást kapott.

4. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek:

a) V.1.2. típusú pályázat esetében:
– a Tisza-tavi Túraközpont Hálózat tagjai által benyúj-

tott pályázatok;
– a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Tu-

risztikai Projekt Irodája által kiadott Tisza-tavi öko-kerék-
páros-lovas túrák a Tisza-tavi régióban címû kiadványban
foglalt 44 túraútvonal, vagy a 2008-ban megjelent Tisza-
tavi kerékpáros atlaszban bemutatott túraútvonalak bár-
melyikének fejlesztése;

– a kombinált túrákat és garantált programokat szerve-
zõ, illetve azok feltételeit biztosító pályázók.

b) V.1.3. típusú pályázat esetében:
– üzemelési engedéllyel rendelkezõ kikötõkhöz kap-

csolódó fejlesztések.

5. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg tá-
mogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.

b) A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs
minimális elvárás.

c) A beruházás megvalósításához nyújtott – 5 millió Ft
összeget meghaladó – támogatás esetén a szerzõdéskötés
feltétele, hogy a pályázó a Turisztikai Célelõirányzat fel-
használásának és kezelésének részletes szabályairól szóló
14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 14. §-ának (4)–(10)
bekezdésében meghatározott biztosítékokkal rendelkez-
zen. Ebben az esetben a támogatás kedvezményezettje kö-
teles a támogatásból beszerzett eszközökre, illetve felépí-
tett ingatlanokra vagyonbiztosítási szerzõdést kötni.

VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás

1. A támogatás formája:

a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás mértéke és intenzitása:

a) támogatás mértéke: maximum 8 millió forint;
b) támogatás intenzitása: a beruházás (fejlesztés) össz-

költségének legfeljebb 50%-a.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkor-

mányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra
való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény ren-
delkezéseit figyelembe véve kell eljárni.
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3. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó fõbb

rendelkezések:

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (10) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás esetén a tá-
mogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell
lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben kis-
és középvállalkozás (továbbiakban: KKV) részesül támo-
gatásban. Felvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt
eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz
vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (11) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás akkor vehe-
tõ igénybe, ha a Kedvezményezett a támogatás révén meg-
valósuló tárgyi eszközöket és immateriális javakat a köte-
lezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban hasz-
nálja fel.

Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikké-
nek (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcso-
latos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának 15. pontja és
30. §-ának (2) bekezdése értelmében a támogatási szem-
pontból kedvezményezett kisvállalkozások esetében a fen-
tiekben jelzettnél a támogatás intenzitás 20 százalékpont-
tal, középvállalkozások esetében pedig 10 százalékponttal
magasabb lehet, de a támogatás összege a támogatási in-
tenzitás emelkedése esetén sem lehet magasabb a 2. a) és a
2. b) pontokban meghatározott összegnél.

A beruházási támogatások kizárólag az Európai Közös-
séget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti re-
gionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. október 24-én elfogadott 1628/2006/EK bi-
zottsági rendelettel (HL L 302/29, 2006. 11. 1.) összhang-
ban nyújthatóak. Beruházási támogatás induló beruházá-
sokhoz nyújtható.

4. A támogatás számításának módja:

A támogatás számításának alapja a beruházás (fejlesz-
tés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogsza-
bály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kap-
csolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a támoga-
tás számításának alapja a beruházás (fejlesztés) áfával nö-
velt, bruttó összköltsége.

5. Elszámolható és el nem számolható költségek:

Az elszámolható és az el nem számolható költségek te-
kintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõ-
írásai az irányadóak.

5.1. Elszámolható költségek:
A fejlesztés összköltségében csak olyan költségek szá-

molhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott tá-
mogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhe-
tetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfe-
lelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költsé-
geket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzátartozó mûszaki teljesítésigazo-

lással együtt –, a támogatás elszámolásának benyújtása-
kor. A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésé-
nek idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának
idõpontját.

Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadha-
tóak el.

A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:

a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:

– a támogatható projektekhez kapcsolódóan igénybe-
vett szolgáltatások költségei stb.;

– a támogatható projektekkel kapcsolatos tevékenysé-
get végzõk díját is – amennyiben azok számla kibocsátásá-
ra jogosultak – itt, az anyagjellegû ráfordításokon belül, az
igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni;

b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(a támogatható projektekkel kapcsolatos tevékenységet
végzõk díja, amennyiben azok számla kibocsátására nem
jogosultak... stb.);

c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);

A 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekez-
dése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:

– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben használhatóak fel,

– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket meg-

vásárolni,
– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább

öt évig a támogatásban részesülõ létesítményben kell ma-
radniuk;

d) tárgyi eszközök (a Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke): pl. a támogatható projektekhez kapcso-
lódó gépek, berendezések, ingatlanépítés, -korszerûsítés,
infrastruktúra-építés, -korszerûsítés, amennyiben megfe-
lel a 14/2002. (XI. 16.) számú MeHVM rendelet 1/A. §
h) pontjában meghatározott induló beruházás fogalmának;

e) le nem vonható áfa.

5.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, ame-

lyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:

a) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
b) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
c) általános költségek (rezsi);
d) mûködési költségek;
e) reprezentációs költségek;
f) ingatlanvásárlás;
g) telekhatáron kívüli költségek;
h) gépjármûvásárlás;
i) üzletrész- és részvényvásárlás;
j) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,

pályázati díj, pályázat készítés díja, közjegyzõi díj stb.);
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k) promóciós költségek;
l) jelzálog, bankgarancia költségei;
m) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési

értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
n) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz

bekerülési értéke, amelynek alapján a Kedvezményezett,
más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást
vett igénybe;

o) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a Ked-
vezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társa-
ságtól szerzett be;

p) szállítási ágazatban a jármûvek bekerülési értéke;
q) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz-

nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát;

r) támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha
azt a Kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban ré-
szesülõ létesítményben használja;

s) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz
bekerülési értéke, ha a szerzõdés nem tartalmazza a tárgyi
eszköznek a bérleti idõtartam lejáratakor történõ megvá-
sárlására vonatkozó kötelezettséget;

t) levonható áfa.

A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen kü-
lönböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázó-
nak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell cso-
portosítani. Szinten tartó beruházás, felújítás nem támo-
gatható.

Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az általa
megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a támo-
gatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja.

6. A megvalósítás határideje:

A támogatott beruházásnak olyan határidõvel kell meg-
valósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. december
31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul
benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi,
mint 2009. október 31.

7. A szükséges saját forrás mértéke:

A fejlesztés összköltségének legalább 25%-a, amibe az
államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem szá-
mítható be. A saját forrás számításának alapja a beruházás
(fejlesztés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak
jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekt-
tel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a
saját forrás számításának alapja a beruházás (fejlesztés)
áfával növelt, bruttó összköltsége.

8. A támogatás folyósítása:

A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolá-
sa mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentu-
mokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszá-
molás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesí-
tés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizá-
rólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A
Pályázati Formanyomtatvány nem változtatható sem tar-
talmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldol-
gozására nincs lehetõség.

2. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjá-
ról (www.otm.gov.hu ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) és a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Re-
gionális Turisztikai Projekt Irodájának honlapjáról
(www.tiszatoinfo.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus for-
mája térítésmentesen igényelhetõ a Magyar Turizmus Zrt.
Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Irodájánál [5350
Tiszafüred, Kossuth tér 1., telefon: (59) 351-753, e-mail:
rmitiszato@itthon.hu].

3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyom-
tatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzé-
sével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiány-
pótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírá-
lásból való kizárását eredményezi.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizáró-
lag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – TTO – 1

1539 Budapest, Pf. 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására nincs lehetõség!
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A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pá-
lyázat kódszámát (2008 – TU – TTO – 1), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizal-
masan kezeli.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pá-
lyázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell iga-
zolni. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.

A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegé-
nek 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.

6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozá-
sának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pá-
lyázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szep-
tember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata

1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremû-
ködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

a) a benyújtás;
b) a jogosultság;
c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a

Kedvezményezett a Pályázati Formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.

2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a VIII.1.
pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûkö-
dõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak.
A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai meg-
felelõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.

3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pá-
lyázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló
Bizottság (lásd Pályázati Útmutató IV. 8. pont) részére a
támogatás odaítélésérõl.

4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rend-
szerben történik. A Bíráló Bizottság a Pályázati Felhívás
feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

5. A Bíráló Bizottság vagy a Döntéshozó indokolt eset-
ben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is meg-
állapíthatják, azonban a Bíráló Bizottság által javasolt
csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az
igényelt támogatási összeg 70%-ánál.

a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl
köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a mó-
dosított forrásösszetételt, valamint az igényelt és az el-
nyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás
meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel) és annak igazo-
lását.

b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jo-
gosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemon-
dani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogat-
hatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatósá-
gára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pá-
lyázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támo-
gatásáról dönthet.

Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.

6. A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 na-
pon belül dönt.

A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-

mogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról

a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.

7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beér-
kezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forrás-
hiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a forrá-
sok idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalá-
sára nincs lehetõség.

IX. Az elbírálás szempontrendszere

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján ke-
rül elbírálásra:

1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapo-

zottsága (25 pont).
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására

(10 pont).
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4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés

során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,

vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el

a 6 pontot.

X. Egyéb tudnivalók

1. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM
által jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Tá-
mogatási Szerzõdés módosításával a projekt összköltsége
csökkentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie
kell.

2. A Támogatási Szerzõdés teljesítését, a forrás megfe-
lelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre
feljogosított szerv is jogosult ellenõrizni.

3. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdések-
ben

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény;

b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;

d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cik-
kének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet;

e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és
88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-én elfo-
gadott 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302/29,
2006. 11. 1.);

f) a 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó nemzeti re-
gionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C
54/08);

g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;

h) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint

i) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogsza-
bályok
elõírásait kell alkalmazni.

4. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi,
illetõleg a Pályázati Formanyomtatvány részét képezõ nyi-
latkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályá-

zat esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a
pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati
Útmutatóban meghatározott módon nyilvánosságra hoz-
zák.

5. A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pá-
lyázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes felté-
telt.

6. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kapható:

a) szakmai kérdésekben:
Magyar Turizmus Zrt.
Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Irodája
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
Tel: (59) 351-753
e-mail: rmitiszato@itthon.hu

b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Ügy-

félszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu

Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra

A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regio-
nális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek cí-
mei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megta-
lálhatók.

Pályázati felhívás
a Tisza-tavi turisztikai régióban a gyógy- és wellness

szolgáltatások fejlesztése, a menetrend szerinti
sétahajó járatok elindításának ösztönzése,

a vendégfogadás színvonalát emelõ fejlesztések
és a tartózkodási idõt növelõ tematikus programok

fejlesztésének támogatására

(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – TTO – 4)

Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a
Turisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot
hirdet a Tisza-tavi turisztikai régióban megvalósuló ter-
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mékfejlesztés támogatására, a Turisztikai célelõirányzat
felhasználásának és kezelésének részletes szabályai-
ról szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 3. §-ának
b) pontjában foglalt jogcím alapján csekély összegû (de
minimis) és beruházási támogatás nyújtható.

I. A támogatás háttere, célja

A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Tisza-tavi Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia,
amely a régió turizmusfejlesztésének egyik legfontosabb
célkitûzésének a turizmus szezonális ingadozásának csök-
kentését, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmus-
ból származó hazai bevételek növelését jelölte meg. Ennek
megfelelõen a régió természeti adottságait, sajátosságait
szem elõtt tartva, a kül- és belföldi kereslet kiszolgálása
érdekében indokolt a turisztikai termékek fejlesztése.

A támogatás célja a Tisza-tavi régió turisztikai termé-
keinek mennyiségi és minõségi bõvítése, a vállalkozások
piaci és versenyhelyzetének javítása, a vendégfogadás és
kiszolgálás körülményeinek komfortosabbá tétele. Ennek
érdekében a pályázat keretében lehetõség nyílik:

– egészségturizmushoz kapcsolódó gyógy- és wellness
szolgáltatások fejlesztésére;

– menetrend szerinti, garantált szolgáltatást biztosító
sétahajó járatok elindításának ösztönzésére;

– a vendégfogadás színvonalát emelõ fejlesztések és a
tartózkodási idõt növelõ tematikus programok fejlesztésé-
nek támogatására.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-
re álló keretösszeg 34 millió forint.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 8–10 db

IV. A pályázók köre

1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyar-

országon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség

területén székhellyel és Magyarországon telephellyel ren-

delkezõ:

a) jogi személyek,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) egyéni vállalkozók.

2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Törvény)

2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat

pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályá-
zó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:

a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-
mûködõ vagy döntéshozó;

b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzá-

tartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-

ban álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amely-
ben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szer-
vének tagja;

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyar-
országon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.

2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás cél-
ja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.

2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pont alkalma-
zásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alap-
ján létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, isme-
retterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapít-
vány.

2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pá-
lyázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilat-
kozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatáro-
zottak szerint nem kezdeményezte.
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3. Nem nyújtható támogatás:

3.1. Egyik esetben sem:

a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végel-
számolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szer-
vezetnek;

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatás-
sal összefüggésben a Támogatási Szerzõdésben vállalt kö-
telezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a
székhely szerinti illetékes állami, illetve önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve
az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozá-
sa van, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélye-
zett;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényben meghatározott követelményei-
nek;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;

f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legki-
sebb mértéke alá csökkent;

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;

h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás meg-
adásáról;

i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendsze-
reibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;

j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt ese-
dékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztarto-
zás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdeké-
ben – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartásra kerül;

k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségé-

nek és a támogatás rendeltetésû felhasználásának jogsza-
bályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzésé-
hez hozzájárul;

l) azon személy vagy szervezet részére aki, vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoring rend-
szerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, vala-
mint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési
lehetõséget biztosíthasson;

m) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köz-
tartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében és az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti –
figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy
adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az
adósság bekövetkezése tényének és összegének megisme-
réséhez;

n) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
o) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy

amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõ-
írásoknak nem felel meg;

p) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályá-
zat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló va-
lótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

q) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény-
és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;

r) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értéke-
lési folyamat befolyásolását;

s) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.

3.2. Csekély összegû (de minimis) támogatás esetében

továbbá:

a) halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedõ
személy vagy szervezet részére;

b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz.
mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdle-
ges termelésével foglalkozó személy vagy szervezet ré-
szére;

c) a b) pontban megjelölt termékek feldolgozásában
vagy forgalmazásában tevékenykedõ személy vagy szer-
vezet részére, amennyiben a támogatás összege az elsõdle-
ges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsõdleges
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termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ;

d) a szénágazatban tevékenykedõ személy vagy szerve-
zet részére;

e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek-
hez;

f) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ
támogatások esetében;

g) a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ személy,
szervezet részére teherszállító jármûvek megvásárlására.

3.3. Beruházási célú támogatás esetében továbbá:

a) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz.
mellékletében felsorolt termékek elõállításához;

b) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezésérõl szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L
17., 2000. 1. 21., 22–52. o.) szerinti halászati és akvakultú-
ra tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgozá-
sát és forgalmazását szolgáló beruházásokhoz;

c) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki,
illetve amely a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kí-
vánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, ille-
tõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizáróla-
gos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló léte-
sítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább az elõírt
üzemeltetési kötelezettség idejére;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tárgyévet megelõzõ mind a három évben veszteséges
volt, vagy elvesztette korábbi saját tõkéjének 50%-át.

V. A pályázati feltételek

1. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések támogat-

hatók:

1.1. meglévõ gyógyászati részlegek infrastrukturális
fejlesztése, új eszközök berendezések beszerzése, szállás-
helyeken a wellness szolgáltatások fejlesztése

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás beru-
házási célú támogatásnak minõsül.

1.2. menetrend szerinti, garantált szolgáltatásokat nyúj-
tó sétahajó járatok indítása érdekében kishajók (hajótest
hajómotorral és elõírt felszereléssel, pl. mentõmellény
stb.) beszerzése, kikötõhelyek kialakítása

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás beru-
házási célú támogatásnak minõsül.

1.3. szálláshelyek, attrakciók, programok környezeté-
nek rendezése, parkosítás, a helyszín ápolt, rendezett,
egyéni megjelenésének kialakítása

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás beru-
házási célú támogatásnak minõsül.

1.4. a vízhez, a természethez és a kulturális értékek
megõrzéséhez kapcsolódó tematikus programok, a falusi
és agroturisztikai szolgáltató tevékenységrõl szóló

136/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletben foglalt falusi és ag-
roturisztikai szolgáltató tevékenységek fejlesztése

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás cse-
kély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

1.5. a fenti, V.1.1.–V.1.4. pontokban leírt fejlesztések-
hez szorosan kapcsolódó marketingtevékenység

A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás cse-
kély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

A fenti fejlesztések abban az esetben támogathatóak re-
gionális beruházási támogatással, amennyiben megfelel-
nek a 14/2002. (IX.16.) MeHVM rendelet 1/A. § h) pontjá-
ban foglalt induló beruházás fogalmának.

2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:

a) Mindegyik típusú pályázat esetében:
– a pályázatban megjelölt cél a Tisza-tavi turisztikai ré-

gióban valósul meg;
– a pályázónak a projekt költségvetését árajánlatokkal

alá kell támasztania.
b) V.1.1., V.1.2., V.1.3. típusú pályázatok esetében:
– a projekt költségvetésének összege legalább 2 millió

forint;
– a pályázó igazolja, hogy rendelkezik:
= a fejlesztés megvalósításának helyszínéül szolgáló

ingatlan tulajdonjogával, illetve (amennyiben nem õ a tu-
lajdonos) a tulajdonosnak a fejlesztéshez való hozzájárulá-
sával;

= elvi építési engedéllyel, építési engedéllyel vagy jó-
váhagyott kiviteli tervvel.

– A pályázó vállalja, hogy egymillió forintot meghala-
dó összegû beruházási célú támogatás igénybevétele ese-
tén a kivitelezés megkezdése elõtt magyar feliratú táblát
helyez el, amelyen feltünteti, hogy a megvalósítandó beru-
házás (fejlesztés) az Önkormányzati Minisztérium Turisz-
tikai célelõirányzatából folyósított támogatásával valósult
meg. Továbbá vállalja, hogy a fejlesztés átadását köve-
tõen, a fentiekkel azonos tartalommal, jól látható, központi
helyen állandó tájékoztatást szolgáló táblát helyez el.

– A pályázó a támogatásban részesült ingatlanoknak
10 évi, egyéb tárgyi eszközöknek és immateriális javak-
nak 5 évi turisztikai célú hasznosítását vállalja.

– Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-
kezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyúj-
tásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladá-
sának dátuma számít. A beruházási célú támogatás eseté-
ben a beruházás (fejlesztés) a 14/2002. (XI. 16.) MeHVM
rendelet 11. §-ában szereplõ alábbi szempontok alapján
megkezdettnek minõsül.

= A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházás-
hoz, fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A projekt
kezdetének dátumát – amely nem lehet a pályázat benyúj-
tásának napját megelõzõ idõpont – a pályázatban fel kell
tüntetni. Az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok
megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beru-
házás megkezdésének. A beruházás, fejlesztés – ideértve a
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vissza nem térítendõ kamattámogatásokkal megvalósuló
projekteket – megkezdésének minõsül
� fejlesztési (beruházási) célú projekt esetén az építke-

zési munkálatok megkezdése (az építési naplóba történt
elsõ olyan bejegyzés idõpontja, amely a támogatott projekt
részletes költségvetésében szereplõ bármely elemre vonat-
kozik), vagy a felszerelésnek a vállalkozás által elsõ alka-
lommal, jogilag kötelezõ erejû kötelezettségvállalással
történõ megrendelése, építési tevékenységet és árubeszer-
zést egyaránt tartalmazó projekt esetén ezek közül a koráb-
bi idõpont;
� minõségfejlesztési vagy – a rendezvények kivételé-

vel – az egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén
a feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejötté-
nek dátuma [az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül];
� azon projektek esetén, ahol a beruházás a közmûfej-

lesztési hozzájárulás befizetésével kezdõdik, a közmûszer-
zõdés szerint igazolt elsõ pénzügyi teljesítés idõpontja.

= Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást a
pályázó egy olyan projekthez igényli, amely az
1628/2006/EK rendelet értelmében a korábbiakkal össze-
függõnek minõsül, és a korábbi projektek önmagukban is
mûködõképesek, az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek
és idõpontnak az utolsó projekt tekintetében kell fennáll-
nia, illetve bekövetkeznie.

= Ha a pályázó élni kíván a (6) bekezdés szerinti lehe-
tõséggel, akkor a pályázatában meg kell jelölnie az össze-
tett fejlesztési program azon kisebb egységét (projekt),
amelynek megvalósításához a támogatást igényli.

= Amennyiben a pályázó a projektet többségében álla-
mi, önkormányzati vagy az Európai Unió forrásaiból ka-
pott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszer-
zési eljárás lefolytatásának feltételei egyébként fennáll-
nak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem
kezdhetõ meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljá-
rást a támogatási döntés kézhezvételét megelõzõen önként
lefolytatja.

– A pályázó vállalja a projekt megvalósítását olyan ha-
táridõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. december
31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul
benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi,
mint 2009. október 31.

c) V.1.2. típusú pályázat esetében továbbá:
– a menetrendnek május–júniusban és szeptember–ok-

tóberben legalább heti 3 napon összesen 5 utat, július–
augusztusban legalább heti 5 napon összesen 10 utat kell
garantálni;

– a hajózást minimum 8, maximum 12 fõ befogadóké-
pességû fedett kishajóval, legalább 2 tóparti települést
érintõen, be- és kiszállásra kulturált körülményeket bizto-
sító, jogszabályoknak megfelelõ kikötõhelyeket használva
kell biztosítani;

– a vízi közlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet melléklete, a Hajózási Szabályzat I. rész,
1. fejezet, 1.01 cikk d) pontja alapján a hajó hajótesten
mért hossza a 20 m-t nem érheti el.

d) V.1.4. és V.1.5. típusú pályázatok esetében továbbá:
– Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-

kezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyúj-
tásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladá-
sának dátuma számít. A projekt megkezdésének minõsül a
feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének
dátuma. Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül.

– A pályázó vállalja a projekt megvalósítását olyan ha-
táridõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutá-
ni támogatás-folyósítás – legkésõbb 2009. június 30-ig
megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyúj-
tott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint
2009. április 30.

e) V.1.4. típusú pályázatok esetében továbbá:
– a projekt költségvetésének összege legalább 2 millió

forint.
f) V.1.5. típusú pályázatok esetében továbbá:
– a projekt költségvetésének összege legalább 1 millió

forint;
– kizárólag valamely, más célterülettel együtt nyújtha-

tó be, önállóan ezen célterület nem pályázható.

3. Nem támogatható az a pályázat, amely esetében

a) ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében Eu-
rópai Uniós forrásból támogatást kapott.

4. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek:

a) Mindegyik típusú pályázat esetében:
– a Tisza-tavi Túraközpont Hálózat, a Village+ és to-

vábbi szakmai és nonprofit szervezetek tagjai által benyúj-
tott pályázatok;

b) V.1.1. típusú pályázat esetében továbbá azok a pályá-
zatok, amelyeknek megvalósulásának helyszínei az aláb-
biak:

– a három- és négycsillagos szállodák;
– a II. és I. osztályú panziók;
– a három- és négycsillagos kemping;
– a háromcsillagos fizetõvendéglátóhely, apartman,

apartman de lux;
– a 3 és 4 napraforgós vendégszobák.

5. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg tá-
mogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.

b) A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs
minimális elvárás.
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VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás

1. A támogatás formája:

a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás mértéke és intenzitása:

a) támogatás mértéke:

– V.1.1., V.1.2., V.1.3. és V.1.4. típusú pályázatok ese-
tében: maximum 5 millió forint;

– V.1.5. típusú pályázatok esetében: 1,5 millió forint;
b) támogatás intenzitása: a beruházás (fejlesztés) össz-

költségének legfeljebb 50%-a.

Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkor-
mányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra
való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény ren-
delkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

3. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó fõbb

rendelkezések:

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (10) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás esetén a tá-
mogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell
lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben kis-
és középvállalkozás (továbbiakban: KKV) részesül támo-
gatásban. Felvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt
eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz
vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (11) bekez-
dése szerint beruházási célú állami támogatás akkor vehe-
tõ igénybe, ha a Kedvezményezett a támogatás révén meg-
valósuló tárgyi eszközöket és immateriális javakat a köte-
lezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban hasz-
nálja fel.

Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikké-
nek (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcso-
latos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának 15. pontja és
30. §-ának (2) bekezdése értelmében a támogatási szem-
pontból kedvezményezett kisvállalkozások esetében a fen-
tiekben jelzettnél a támogatás intenzitás 20 százalékpont-
tal, középvállalkozások esetében pedig 10 százalékponttal
magasabb lehet, de a támogatás összege a támogatási in-
tenzitás emelkedése esetén sem lehet magasabb a 2. a) és a
2. b) pontokban meghatározott összegnél.

A beruházási támogatások kizárólag az Európai Közös-
séget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti re-
gionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. október 24-én elfogadott 1628/2006/EK bi-
zottsági rendelettel (HL L 302/29, 2006. 11.1.) összhang-

ban nyújthatóak. Beruházási támogatás induló beruházá-
sokhoz nyújtható.

4. Csekély összegû (de minimis) támogatásra vonatkozó

fõbb rendelkezések:

Csekély összegû támogatást kizárólag az Európai Kö-
zösség Hivatalos Lapjában közzétett, az EK Szerzõdés 87.
és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való al-
kalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5, 2006. 12. 28. –
elõírásaival összhangban lehet nyújtani.

Csekély összegû támogatások esetében egy vállalkozás-
nak bármilyen forrásból, csekély összegû támogatási jog-
címen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200 000
eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.

A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele,
hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három pénz-
ügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatá-
sok támogatástartalmáról.

A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támoga-
tás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõ-
zõ két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás tel-
jes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon
elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható
állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó hatá-
rozatában meghatározott mértékét.

A Kedvezményezettnek a csekély összegû (de minimis)
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követõ 10. évig meg kell õriz-
nie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles
azokat bemutatni.

5. A támogatás számításának módja:

A támogatás számításának alapja a beruházás (fejlesz-
tés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogsza-
bály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kap-
csolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a támoga-
tás számításának alapja a beruházás (fejlesztés) áfával nö-
velt, bruttó összköltsége.

6. Elszámolható és el nem számolható költségek:

Az elszámolható és az el nem számolható költségek te-
kintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõ-
írásai az irányadóak.

6.1. Elszámolható költségek:
A fejlesztés összköltségében csak olyan költségek szá-

molhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott tá-
mogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhe-
tetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfe-
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lelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költsé-
geket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzátartozó mûszaki teljesítésigazo-
lással együtt –, a támogatás elszámolásának benyújtása-
kor. A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésé-
nek idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának
idõpontját.

Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadha-
tóak el.

A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:

a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:

– a támogatható projektekhez kapcsolódóan igénybe-
vett szolgáltatások költségei stb.;

– a támogatható projektekkel kapcsolatos tevékenysé-
get végzõk díját is – amennyiben azok számla kibocsátásá-
ra jogosultak – itt, az anyagjellegû ráfordításokon belül, az
igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni;

b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(a támogatható projektekkel kapcsolatos tevékenységet
végzõk díja, amennyiben azok számla kibocsátására nem
jogosultak... stb.);

c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);

A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekez-
dése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:

– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben használhatóak fel,

– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket meg-

vásárolni,
– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább

öt évig a támogatásban részesülõ létesítményben kell ma-
radniuk;

d) tárgyi eszközök (a Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke): pl. a támogatható projektekhez kapcso-
lódó gépek, berendezések, ingatlanépítés, -korszerûsítés,
infrastruktúra-építés, -korszerûsítés, azonban

– az a)–c) célterület esetében a tárgyi eszközöknek meg
kell felelniük a 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 1/A. §
h) pontjában meghatározott induló beruházás fogalmának;

e) le nem vonható áfa.

6.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, ame-

lyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:

a) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
b) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
c) általános költségek (rezsi);
d) mûködési költségek;
e) reprezentációs költségek;
f) ingatlanvásárlás;

g) üzletrész- és részvényvásárlás;
h) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,

pályázati díj, pályázat készítés díja, közjegyzõi díj stb.);
i) promóciós költségek;
j) jelzálog, bankgarancia költségei;
k) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési

értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
l) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz

bekerülési értéke, amelynek alapján a Kedvezményezett,
más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást
vett igénybe;

m) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a ked-
vezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társa-
ságtól szerzett be;

n) szállítási ágazatban a jármûvek bekerülési értéke;
o) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz-

nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát;

p) támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha
azt a Kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban ré-
szesülõ létesítményben használja;

q) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz
bekerülési értéke, ha a szerzõdés nem tartalmazza a tárgyi
eszköznek a bérleti idõtartam lejáratakor történõ megvá-
sárlására vonatkozó kötelezettséget;

r) levonható áfa.

A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen kü-
lönböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázó-
nak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell cso-
portosítani. Szinten tartó beruházás, felújítás nem támo-
gatható.

Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az álta-
la megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a tá-
mogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapít-
hatja.

Az V.1.5. pontban megfogalmazott marketingtevékeny-
ség végzésére irányuló, csekély összegû (de minimis) tá-
mogatás esetén az elszámolható és el nem számolható
költségek megegyeznek a fentiekben foglaltakkal, kivéve
a 6.1. pontban leírt ingatlanépítés, -korszerûsítés, inf-
rastruktúra-építés, -korszerûsítés költségeit.

7. A megvalósítás határideje:

A támogatott beruházásnak olyan határidõvel kell meg-
valósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az
azutáni támogatás-folyósítás –

– beruházási támogatás esetében legkésõbb 2009. de-
cember 31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiány-
talanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet
késõbbi, mint 2009. október 31.;

– csekély összegû (de minimis) támogatás esetében
legkésõbb 2009. június 30-ig megtörténjen, ennek megfe-
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lelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határ-
ideje nem lehet késõbbi, mint 2009. április 30.

8. A szükséges saját forrás mértéke:

A fejlesztés összköltségének legalább 25%-a, amibe az
államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem szá-
mítható be. A saját forrás számításának alapja a beruházás
(fejlesztés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak
jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekt-
tel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a
saját forrás számításának alapja a beruházás (fejlesztés)
áfával növelt, bruttó összköltsége.

9. A támogatás folyósítása:

A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolá-
sa mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentu-
mokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszá-
molás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesí-
tés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizá-
rólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A
Pályázati Formanyomtatvány nem változtatható sem tar-
talmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldol-
gozására nincs lehetõség.

2. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjá-
ról (www.otm.gov.hu ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) és a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Re-
gionális Turisztikai Projekt Irodájának honlapjáról
(www.tiszatoinfo.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus for-
mája térítésmentesen igényelhetõ a Magyar Turizmus Zrt.
Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Irodájánál [5350
Tiszafüred, Kossuth tér 1., telefon: (59) 351-753, e-mail:
rmitiszato@itthon.hu].

3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyom-
tatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzé-
sével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiány-
pótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírá-
lásból való kizárását eredményezi.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizáró-
lag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – TTO – 4

1539 Budapest, Pf. 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására nincs lehetõség!

A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pá-
lyázat kódszámát (2008 – TU – TTO – 4), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizal-
masan kezeli.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pá-
lyázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell iga-
zolni. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.

A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegé-
nek 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.

6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozá-
sának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pá-
lyázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szep-
tember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata

1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremû-
ködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

a) a benyújtás;
b) a jogosultság;
c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a

Kedvezményezett a Pályázati Formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.
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2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a VIII.1.
pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûkö-
dõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak. A
befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfele-
lõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.

3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pá-
lyázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló
Bizottság (lásd Pályázati Útmutató IV. 8. pont) részére a
támogatás odaítélésérõl.

4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rend-
szerben történik. A Bíráló Bizottság a Pályázati Felhívás
feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

5. A Bíráló Bizottság vagy a Döntéshozó indokolt eset-
ben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is meg-
állapíthatják, azonban a Bíráló Bizottság által javasolt
csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az
igényelt támogatási összeg 70%-ánál.

a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl
köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a mó-
dosított forrásösszetételt, valamint az igényelt és az el-
nyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás
meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel) és annak igazo-
lását.

b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jo-
gosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemon-
dani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogat-
hatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatósá-
gára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pá-
lyázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támo-
gatásáról dönthet.

Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.

6. A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján
a Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 na-
pon belül dönt.

A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-

mogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról

a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.

7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beér-
kezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forrás-
hiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a forrá-
sok idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalá-
sára nincs lehetõség.

IX. Az elbírálás szempontrendszere

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján ke-
rül elbírálásra:

1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapo-

zottsága (25 pont).
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására

(10 pont).
4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés

során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,

vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el

a 6 pontot.

X. Egyéb tudnivalók

1. A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerzõdéskötés
feltételeként biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia)
kötelezettséget nem ír elõ.

2. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM
által jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Tá-
mogatási Szerzõdés módosításával a projekt összköltsége
csökkentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie
kell.

3. A Támogatási Szerzõdés teljesítését, a forrás megfe-
lelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre fel-
jogosított szerv is jogosult ellenõrizni.

4. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdések-
ben

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény;

b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;

d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cik-
kének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
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csolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet;

e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és
88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-én elfo-
gadott 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302/29,
2006. 11. 1.);

f) a 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó nemzeti re-
gionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C
54/08);

g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;

h) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet, valamint

i) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogsza-
bályok
elõírásait kell alkalmazni.

5. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi,
illetõleg a Pályázati Formanyomtatvány részét képezõ nyi-
latkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályá-
zat esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a
pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati
Útmutatóban meghatározott módon nyilvánosságra hoz-
zák.

6. A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pá-
lyázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány, ezek

együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes felté-
telt.

7. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kapható:

a) szakmai kérdésekben:
Magyar Turizmus Zrt.
Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Irodája
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
Tel.: (59) 351-753
e-mail: rmitiszato@itthon.hu

b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Ügyfélszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu

Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra

A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regio-
nális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek cí-
mei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megta-
lálhatók.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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