Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „ Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1.

A Felhívás 3.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
módosításra került.

2.

Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások I. m) pontja.
A marketingstratégia véleményezésére a TOP-1.2.1-16 támogatási kérelemről szóló
támogatói döntés megszületését követően, a támogatási szerződés megkötése után
kerül sor.
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: MTÜ Zrt.) előzetes szakmai
véleményét tartalmazó nyilatkozat kérelmezésére és az egyeztetésre az alábbiak az
irányadók:
A marketingstratégiát a Kedvezményezett az MTÜ Zrt. részére a topturisztika@mtu.gov.hu
elektronikus levél címre küldhetik meg véleményezésre, az alábbi dokumentumok
hiánytalan megküldésével:
1) kész, hiánytalan marketingstratégia .doc, .docx vagy .pdf fájl formátumban.
2) A fejlesztéshez készült üzleti terv. E dokumentumot az MTÜ Zrt. nem véleményezi, csak
a projekt jobb megismerését szolgálja.
Kérjük, hogy a Kedvezményezettek a véleményezést kezdeményező elektronikus levélben
a hatékony ügyintézés érdekében jelezzék az alábbiakat:
1) A támogatás igénylést a Felhívás 3.1.1-es pontja szerinti Önállóan támogatható
tevékenységek melyik pontjához kapcsolódóan kívánják benyújtani (pl. C) Aktív
turizmushoz kapcsolódó fejlesztések/d) Horgászturizmus fejlesztése).
2) Tüntessék fel továbbá a támogatási kérelemért felelős kapcsolattartó nevét,
telefonszámát és elektronikus levelezési címét.
Az MTÜ Zrt. az elkészült marketingstratégiát a Felhívásban meghatározott turizmusszakmai szempontok alapján értékeli.
A véleményezési folyamat időigénye legfeljebb 21 nap, amely során az MTÜ Zrt. 7 napon
belül reagál a részére véleményezésre megküldött marketingstratégiára, arra 7 napos
hiánypótlási felszólítást tehet, majd a hiánypótlás beérkezésétől számítva 7 napon belül
kiállítja véleményét a projektgazda részére. Kérjük, hogy a fenti határidő betartása
érdekében legkésőbb a tervezett benyújtás előtt 30 nappal küldjék meg az MTÜ Zrt.
részére véleményezésre a szükséges dokumentumokat!

3.

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és Szakmai elvárások I. C) a) 7. alpontja módosításra került.

4.

Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások II. c) 1. alpontja.

5.

A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások II. e) alpontja módosításra került.

6.

A Felhívás 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével
kapcsolatos elvárások pontja kiegészítésre került az alábbi szöveggel:
„A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon
k övetése érdek ében végzett tevék enység k övetk eztében felmerült k öltség elszámolható. A
k iemelt célok és a k örnyezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét
biztosító k övetelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a
Felhívások hoz c. dok umentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.”

7.

Módosításra került a Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
pontja.

8.

Módosításra került a Felhívás 3.4.3 A projekt
közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások.

9.

A Felhívás 3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek pontja módosításra
került.

10.

Módosításra került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja.

11.

A Felhívás 3.10 Önerő pontja módosításra került.

12.

Módosításra került a Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontja.

13.

Módosításra került a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pontja.

14.

A Felhívás 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend pontja módosításra került.

15.

Módosításra került a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok, 3. Tartalmi értékelési szempontok
pontja.

szakmai

megvalósítása során a

Kiegészítésre került a „Illeszkedés a TOP céljaihoz” értékelési szempont az alábbival:
„Kiemelt projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi
szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP
Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az
illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került,
az illeszkedés mindezek alapján igazolt.
Az illeszk edés a megalapozó dok umentumban szöveges formában k ifejtésre k erült. Az
adott területi szereplő területi k iválasztási k ritériumok szempontjai jelen felhívás
területspecifik us mellék leteinek a 4.4. pontjában találhatóak .
Megfelelt minősítés csak ak k or adható, ha a támogatási k érelem valamennyi szempontnak
megfelel.
Standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést szük séges adni.”
16.

A Felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege pontja módosításra került.

17.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja az alábbiakkal:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a k özponti k öltségvetési szerv, helyi önk ormányzat,
önk ormányzati társulás, k özvetlen vagy k özvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság k edvezményezett részére támogatási előleg ak k or folyósítható, ha az
irányító hatóság a k edvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatk ozó
projek tszintű lik viditási tervet jóváhagyta.
A lik viditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
A lik viditási tervre vonatk ozó további szabályok at a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A.
§-a tartalmazza.”

18.

Módosításra került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja.

19.

A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pontja módosításra került a Piaci ár
vonatkozásában.

20.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára
vonatkozó elvárások Marketingköltségek vonatkozásában a Költségtípusra vonatkozó
előírás.

21.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre pontja az alábbival:
„Minden olyan k öltségtétel, amely vonatk ozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának
megfelelően nem alátámasztott”

22.

Kiegészítésre került a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó
mellékletek listája, a „Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek” vonatkozásában
az Árajánlatokkal.

23.

Módosításra került a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pontja.
Területspecifikus mellékletek pontja Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megye kiegészítésre
került az eljárásrend vonatkozásában, továbbá az Általános mellékletek köréből törlésre
került a Költség-haszon elemzés minta.

24.

Közzétételre került az alábbi területi szereplők kiemelt eljárásrendű területspecifikus
melléklete:
 Bács-Kiskun megye
 Baranya megye

25.

Módosításra került az alábbi területi szereplők standard eljárásrendű területspecifikus
melléklete:
Bács-Kiskun megye
Baranya megye

26.

Módosításra került az alábbi területi szereplő kiemelt eljárásrendű területspecifikus
melléklete:
 Tolna megye

