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A programról általában
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program egy turisztikai
fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja.
Célja, hogy Magyarország Közép-Európa turisztika központja
legyen.
A konstrukció 2030-ig tartó futamideje alatt a vidéki
Magyarország szállodái és panziói újulhatnak meg.

Első programjai
1 . Szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben
Kódszám : TFC-1.1.2-2017
2 . Szálláshely létesítése – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési
térségben Kódszám : TFC-1.2.1-2017
3 . Szálláshely fejlesztés – Panziók fejlesztése (országos)
Kódszám : TFC-1.1.212017

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása szerint : 2 § d) pont
Panzió : az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus,
amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező; a hasznosított
szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de
legfeljebb ötven,

TFC-1.1.1-2017

Mia pályázat célja ?
• A meglévő panziók szolgáltatási színvonal emelése, komfort fokozatának
emelése, kapacitásának bővítése
• A panziókhoz kapcsoltan tematikus attrakciós szolgáltatások bevezetése, a
meglévő kapacitásának növelése, (pl. családbarát egészségturisztikai, kerékpáros
turizmus, aktív szabadidő eltöltés, kultúra, stb.)
• Üzemeltetés hatékonyságának növelése (informatika, vagyon védelem,
energetikai korszerűsítés)
• A vendégéjszakák számának növelése az adott desztinációban (IFA bevétel
növekedés)
• Szezonalitás csökkentése, folyamatos működés
• Munkahely teremtés és munkahelyek megtartása a szálloda iparban

TFC-1.1.1-2017

Kik vehetnek részt a programban ?
Működési engedéllyel rendelkező panziók tulajdonosai vagy üzemeltetői, akik
megfelelnek az alábbi feltételeknek :
• Magyarországon bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek
• Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (ingatlan kezelők is)
• Egyéni vállalkozók

• Költségvetési szervek, vagy azok gazdasági társaságai
• Önkormányzatok , vagy azok gazdasági társaságai
• Nonprofit szervezetek vagy szövetkezetek.
• Egyházak

TFC-1.1.1-2017

Milyen tevékenységeket támogat a program ?
Önállóan megvalósítható tevékenységek :
• A panzió belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és
szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló
beruházások. (építési költségek, eszközbeszerzési költségek)
• Kapacitásbővítés : férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés, kiszolgáló
infrastruktúra erősítése (építési költségek, eszköz és immateriális javak beszerzési
költsége)
• A panzióhoz kapcsolódó telek határon belüli infrastruktúra fejlesztés: parkolók,
utak, kerítés, közmű, parkosítás (építési költségek)
• Tematikus szolgáltatások bevezetése, bővítéses, színvonalának növelése (építési
költségek, eszköz és immateriális javak beszerzési költsége)

TFC-1.1.1-2017

Milyen tevékenységeket támogat a program ?
Önállóan nem megvalósítható tevékenységek :
• A panzióval közös üzemeltetésben lévő vendéglátóipari egységek szolgáltatásának,
kapacitásának bővítése (építési költségek eszközbeszerzési költségek)
• Épületek energia hatékonyság javításának költségei : hőszigetelés, nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés, napelem (építési költségek)

• Infókommunikáció fejlesztés , ügyviteli rendszer fejlesztés (szoftver és hardver
költség)
• Bűnmegelőzési, vagyonvédelmi rendszer telepítése
• Akadálymentesítés
• Teljes körű azbeszt mentesítés

TFC-1.1.1-2017
Mekkora támogatás nyújtható ?
Vissza nem téritendő támogatás maximális mértéke :

70 %

Az alábbi korlátozásokkal :
•

Minimálisan igénybe vehető támogatás 5 M ft.

•

Maximálisan igénybe vehető támogatás 60 M ft.

•

Az egy szobára eső maximális költség 5 M ft.

•

Ha szoba szám bővítés is történik, akkor az új szobákra 7,5 M Ft költség is
elszámolható .

•

A tematikus szolgáltatás létesítés és bővítés költsége nem haladhatja meg a teljes
költség vetés 40 %-át

•

Az önállóan támogatható tevékenységek költségeinek el kell érni a teljes költségvetés
50 %-át

•

Az immateriális javak költségei haladhatják meg a teljes költségvetés 10 %-át.

•

Projekt előkészítésre (építési terv készítés, üzleti terv készítés) el lehet számolni
költségeket, de ez nem haladhatja meg a tejes költségvetés 5 %-át)

•

Az építési műszaki ellenőr költségei nem haladhatják meg a teljes költségvetés 1 %-át

TFC-1.1.1-2017

Fontos megjegyzések a támogatás mértékéhez ?
1. Közbeszerzési kötelezettség :
Kbt 5§ (3) szerint , aki 40 M Ft-nál több támogatást vesz igénybe, annak a kbt. szerint
kell eljárni.
Értékhatárok : építés esetén 25 M Ft , árubeszerzés esetén 15 M Ft.
(a közbeszerzés költségei nem elszámolhatóak)

2. De-minimis támogatás :
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások az adott évben és az azt megelőző két évben 200 000 EUR-nál több deminimis támogatásban nem részesülhetenek.

Szöveges értékelés :

TFC-1.1.1-2017
Értékelés

1.

A támogatási igény illeszkedik jelen felhívás céljához, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. Megfelelően
indokolt-e a fejlesztés a tervezett/várható eredmények ismeretében?

2.
3.

A projektütemterv átgondolt, megvalósítható, reális.

4.
5.
6.
7.

Az üzleti tervben szereplő pénzügyi elemzés számszakilag megfelelő, alátámasztott, reális és kellőképpen részletezett

8.

A projekt a kiírás D.10. pontjában megfogalmazottaknak megfelel, és a támogatási szerződés előfeltételeire vonatkozó ajánlásoknak eleget tud
tenni.

9.
10.

A projekt nem irányul színvonal- vagy kapacitáscsökkentésre.

11.

Az üzleti terv a segédletben foglalt tartalmi elemeknek megfelelően került kidolgozásra. Tartalmazza az F2. fejezetben bemutatásra került
általános szakmai értékelési szempontokat.

A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikaitérség adottságaihoz és a célterületre jellemző keresleti igényekhez
A szolgáltatásfejlesztés illeszkedik a szálláshely kapacitásához és színvonalához.
A projekt csak a jelen felhívás D1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat
tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak.

A támogatást igénylő és a projekt maradéktalanul megfelel jelen kiírás valamennyi támogathatósági feltételének. (beleértve az esetleges előzetes
helyszíni ellenőrzéssel való együttműködést is)
A támogatást igénylő maradéktalanul eleget tett a hiánypótlás keretén belül tett felszólításnak

Legalább 9 pontban meg kell felelni. !
A kezelőszerv tisztázó kérdéseket, változtatási javaslatokat tehet a megfelelés érdekében

Pontozásos értékelés I :

TFC-1.1.1-2017
Értékelés

1.

A fejlesztés hozzájárul a helyi, térségi gazdaság támogatásához:
A fejlesztés hozzájárul a helyi/térségi szolgáltatók és speciális termékek beszerzéséhez, értékesítéséhez, térségi erőforrások
helybenntartásához, a helyi közösségek gazdasági önfenntartásához, kulturális hagyományainak, értékeinek hasznosításához.
Igen – 10 pont, részben – 5 pont, nem – 0 pont

0-10

2.

A célcsoportok jól definiáltak és a fejlesztéshez illeszkedő célcsoportok kerültek kiválasztásra, a tervezett szolgáltatások,
tevékenységek a célcsoportok igényeivel összhangban kerültek kialakításra.
Igen – 10 pont, részben – 5 pont, nem – 0 pont

0-10

3.

A fejlesztés célcsoportjainak speciális igényeit kielégítő fejlesztések, szolgáltatások kialakításra kerülnek (pl. családbarát,
egészségturizmus, kulturális turizmus, aktív turizmus, állatbarát, stb.).
5 vagy több speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül bemutatásra – 10 pont
4 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül bemutatásra – 8 pont
3 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül bemutatásra – 6 pont
2 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül bemutatásra – 4 pont
1 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül bemutatásra – 2 pont
0 speciális igényű célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatás kerül bemutatásra – 0 pont

0-10

4.

tervezett fejlesztésekkel akadálymentesítést is megvalósít, vagy már rendelkezik az alábbi akadálymentesítettségi ismérvekkel:
Teljeskörű akadálymentesítés legalább egy szobában, és kialakításra kerül akadálymentesített parkoló. – 5 pont
Akadálymentes parkoló kialakítása – 3 pont

0-5

5.

A kereskedelmi szálláshely egész évben üzemel
240-300 nap közötti üzemelés 5 pont,
301 nap feletti üzemelés 10 pont

0-10

6.

A kereskedelmi szálláshely várható éves kihasználtsága, bevételei és profittermelő képessége megfelelő módon alátámasztásra került
és annak mértéke reális?
igen – 15 pont
részben – 7 pont
nem – 0 pont

0-15

Pontozásos értékelés II :

TFC-1.1.1-2017
Értékelés

7.

Az üzleti tervben a kereskedelmi szálláshely bevétel növelésére tett javaslatok alátámasztottak és a vállalás mértéke reális, valamint
nem csupán a szobaárak emelkedésével kimutatható a bevétel emelkedés.
Nem reális vagy csupán a szobaárak növekedéséből származik a bevétel emelkedés – 0 pont
Részben reális és alátámasztott a prognózis – 5 pont
Reális, alátámasztott és kihasználtság növekedés is kimutatható – 10 pont

0-10

8.

A projekthez a szükséges partnerség biztosított: a projektgazda együttműködik a térség más turisztikai / egyéb szervezeteivel,
vállalkozásaival, és ez az üzleti tervben bemutatásra került (felek közötti együttműködési megállapodás/szerződés alapján). Az
együttműködések biztosítják a turisztikai kínálat komplexitását.
Együttműködő partnerenként 2 pont, maximum 10 pont adható.

0-10

9.

Szolgáltatási színvonal növekedése, illetve magas színvonalú, széles körű szolgáltatások bevezetése megtörténik a projektben és ez az
üzleti tervben megfelelően bemutasára kerül.
igen – 10 pont
részben – 5 pont
nem – 0 pont

0-10

10.

A fejlesztés során korszerű, energiatakarékos és innovatív technológiák kerülnek alkalmazásra.
igen – 10 pont
részben – 5 pont
nem – 0 pont

0-10

Összesen

Legalább 60 pontot el kell érni
De a 60 pont elérése még nem jelent automatikus támogatást

100

TFC-1.1.1-2017

Finanszírozás
Előleg : Az elnyert támogatás 50 %-a támogatási szerződés hatálybelépését követően
rögtön lehívható előlegként.
Önerő : Az önerő rendelkezésre állását az első kifizetéskor igazolni kell. Az önerő
lehet saját forrás vagy hitel is. (MFB hitellel is kombinálható)

Biztosíték : Felhatalmazás beszedési megbízásra, a kedvezményezett valamennyi
számlájára. (Egyedi esetben a kezelő szerv egyéb biztosítékot is előírhat)

TFC-1.1.1-2017

Mit kell vállalni a kedvezményezetteknek ?
1. A projekt végére el kel érni a panziónak a 3 vagy 4 csillagos minősítést

2. Legalább három évig fenn kell tartani a panziót (fizikai bejezéstől számított 3 év)
3. A fenntartási időszakban végig évi 180 napos nyitva tartással kell működni
4. A fenntartási időszakban nyitva tartott napokra vetített legalább 50%-os
kihasználtsággal kell működni.
5. A fenntartási időszakban legalább egy „turisztikai csomaggal”, tematikus
szolgáltatással rendelkezni kell.
6. A teljes fenntartási idő alatt meg kell felelni a 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet módosítása szerint : 2 § d) pontjának

TFC-1.1.1-2017

Megkezdés, befejezés
A projekt a támogatási szerződés hatályba lépésének napjától kezdhető meg.

Megkezdésnek minősül : első szerződéskötés, írásbeli megrendelés, vagy írásbeli
visszaigazolás
Nem minősül megkezdésnek az előkészítési tevékenység (tervezés, üzleti terv)
A projektet be kell fejezni a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított
12 hónapon belül. (Közbeszerzés , építőipari kapacitások!)

Befejezésnek minősül : Az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítésének napja, illetve
a beruházás és a beszerzett eszközök aktiválásnak dátuma.
Utána 30 nap áll rendelkezésre az elszámolás benyújtására.

TFC-1.1.1-2017

Gyakorlati tudnivalók

•

Beadás elektronikusan az EPK felületen

•

Beadható 2017.oktber 19. és 2017. december 4 . között.

•

Beadáshoz szükséges dokumentumok :










Üzleti terv és mellékletei
Tételes költségbecslés (szöveges indoklással)
Eszközlista
Működési engedély
Helyszínrajz
Építési terv dokumentáció
Nyilatkozatok (átláthatósági, de-minimis, nyitva tartás vállalás, stb.)
Alapítói okirat
Aláírási címpéldány vagy aláírás minta

Információ : Magyar Turisztikai Ügynökség
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Postafiók: 1525 Budapest Pf.: 97.
Fax: 06 1 488 8600
E-mail: palyazat@mtu.gov.hu

http://kisfaludyprogram.hu

TFC-1.1.1-2017
I. vezetői összefoglaló (1 oldal)

Üzleti terv I.

II. A projektgazda bemutatása (3 oldal)
• A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései
• Együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása
III. Fejlesztési igény megalapozása ( 5 oldal)

• Helyzetértékelés, kereslet-kínálat elemzés
• Projekt célkitűzései, elvárt eredménye
• A projekt részletes bemutatása
• Cselekvési ütemterv
• Meglévő és új szolgáltatások, turisztikai termékcsomagok bemutatása

TFC-1.1.1-2017

Üzleti terv II.
IV. A tervezett fejlesztés feltételei (2 oldal)
• Az üzemeltetés technikai feltételei
• Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei
V.

Marketingterv (3 oldal)
• Az alkalmazandó marketing technikák és eszközök bemutatása

VI. Pénzügyi terv (3 oldal)
• Beruházási költségek becslése

• Működési költség
• Pénzügyi költségek összegzése
• Pénzügyi bevételek becslése

Köszönöm a figyelmet !

www.szabovasvari.hu
Szabó Zoltán
Pályázati tanácsadó
PÁTOSZ alelnök
szabo.zoltan@szabovasvari.hu
+36-30-9940831

