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TISZTELT PÁLYÁZÓINK!

A nemzeti kulturális örökség miniszterének döntése alapján a közpénzek integrált fel-
használása érdekében a Nemzeti Kulturális Alapprogram 2002-re összmûvészeti fesztiválok megren-
dezésére a 2001. évben nem hirdet külön pályázatot.

A Gazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közötti
Együttmûködési megállapodás figyelembevételével, a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében a kulturális turizmust, mint vonzerõt szolgáló fesztiválok, nagyrendezvények támogatására
az alábbi pályázatok szolgálnak.

1. Nemzetközi és országos turisztikai jelentõségû rendezvények (Kódszám: SZT-TU-6)
2. A Nyugat-dunántúli turisztikai régióban turisztikai vonzerõvel rendelkezõ 2001–2002. évi

kulturális rendezvények (Kódszám: SZT-TU-NYD-3)
3. A Balaton turisztikai régióban rendezvények (Kódszám: SZT-TU-Balaton-2)
4. Budapest–Közép-dunavidék turisztikai régió rendezvényei (Kódszám: SZT-TU-BPK-1)
5. A Dél-alföldi turisztikai régióban megvalósuló rendezvények (Kódszám: SZT-TU-DAL-2)
6. Az Észak-magyarországi turisztikai régióban megvalósuló rendezvények (Kódszám: SZT-

TU-ÉMA-3)
7. A Közép-dunántúli turisztikai régió rendezvényei (Kódszám: SZT-TU-KDU-4)
8. A Tisza-tavi turisztikai régióban 2001–2002. évben megvalósuló turisztikai rendezvények

(Kódszám: SZT-TU-TTO-4)
9. A Dél-dunántúli turisztikai régióban megvalósuló rendezvények (Kódszám: SZT-TU-

DDT-2)
10. Az Észak-alföldi turisztikai régióban belföldi turisztikai rendezvények (Kódszám: SZT-

TU-EAL-3)

A pályázati kiírások, útmutatók és adatlapok megtalálhatóak, illetve beszerezhetõek az aláb-
bi címeken:

– a Gazdasági Minisztérium internet honlapján (www.gm.hu) a Széchényi Turizmusfejlesztési
Program pályázatai között a „nemzetközi és országos turisztikai jelentõségû rendezvények”,
valamint a GM 9 turisztikai régióra vonatkozó rendezvénypályázatai között,

– a Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny 2001. évi január 15-i különszámában,
– a regionális fejlesztési társaságoknál,
– a Magyar Turizmus Rt. regionális marketingigazgatóságainál,
– az ITDH regionális képviseleteknél,
– a területi kereskedelmi és ipari kamaráknál,
– az ipartestületeknél, valamint
– az NKA honlapján (www.nka.hu).

A pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítás a Gazdasági Minisztérium ingyenesen hívható
zöldszámán kérhetõ: 06 (80) 660-560.

A kormány által támogatott integrált fejlesztés érdekében a GM további pályázatai is
lehetõséget teremtenek a kulturális területen szervezett programok megvalósításának támogatására.

A kulturális értékek megfelelõ arányú támogatásának biztosítása érdekében a GM Bíráló
Bizottságában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselteti magát.

NKA Igazgatósága
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A TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM
PÁLYÁZATAI

A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében pályázatot hirdet nemzetközi és országos turisztikai jelentõségû
rendezvények támogatására

Kódszám: SZT-TU-6

I. A támogatás célja

2001–2002-ben Magyarországon megrendezésre kerülõ, országos és nemzetközi hatású, tur-
isztikai vonzerõvel rendelkezõ rendezvények támogatása, új programok, események létrehozása,
valamint a meglévõk színvonalának emelése.

II. A pályázók köre

Támogatásért az alábbiakban felsoroltak pályázhatnak:
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek az 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt

feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– kiemelt turisztikai vonzerõt jelentõ, a keresztény magyar államisággal összefüggõ ren-

dezvényt valósít meg,
– egyéb kiemelt jelentõségû összmûvészeti fesztivál, azaz minimum 3-4 mûvészeti ág megje-

lenítését felvállaló rendezvényt valósít meg,
– olyan kulturális rendezvény, mely helyszíne kiemelkedõ jelentõséggel bíró, történelmi

emlékhelyek, kastélyok, várak,
– nagy számú résztvevõt megmozgató, turisztikai szempontból jelentõs, a nemzetközi turiz-

mus számára is értékesíthetõ esemény, fesztivál és rendezvény(sorozat), amely új turisztikai kínálati
elem létrehozására vagy meglévõ idegenforgalmi kínálatunk bõvítésére, színvonalának emelésére
alkalmas,

– esetében a pályázó vállalja a részletes turisztikai hatásvizsgálat elkészítését (turisztikai addi-
cionalitás, elégedettség, fajlagos költés, költésstruktúra stb. primer és szekunder kutatás alapján),

– a rendezvény költségvetésének összege legalább 30 M Ft.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 165

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: a rendezvény teljes összköltségének legfeljebb 50%-a, de maximum
20 M Ft.

A pályázatot elbírálók a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatják, errõl
a pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be, kivéve az
államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylõ pályázó költségvetési szervnek, ezen költ-
ségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ a Regionális Fejlesztési Holding Kft.-nél, a regionális
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fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketingigazgatóságainál, az ITDH
Kht.-nál és regionális képviseleteinél 2001. január 16-tól, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál,
továbbá valamennyi munkaügyi kirendeltségnél 2001. februártól.

3. Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

4. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.

5. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv pályázatok

Kódszám: SZT-TU-6
1539 Budapest, Postafiók 684

6. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutatóban
megjelölt számlaszámra kell befizetni.

7. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

8. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pályázatokat – a szük-
séges példányszámban – egyidejûleg és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, ame-
lytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény
esetén az ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény,
pályázat.

9. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az AFC-t).

10. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

1. nagyobb hatókörû;

2. önálló, újszerû, egyedi turisztikai vonzerõ;
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3. hagyományos, több éve megrendezésre kerülõ esemény, elsõ alkalommal megrendezendõ
esemény pályázatánál: szakértõ által készített turisztikai hatásvizsgálattal alátámasztja a turisztikai
hatást;

4. már többször megrendezésre került rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó
hírérték és turisztikai hatásvizsgálat;

5. minél kisebb arányú állami támogatással valósulnak meg;

6. elõsegíti a szezon meghosszabbítását, a látogatók tartózkodási idejének és költésének
növelését, új vidéki helyszínek bekapcsolását a turizmusba;

7. a regionális idegenforgalmi bizottság támogatását igazolja.

VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.

3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében a Nyugat-dunántúli turisztikai régióban turisztikai vonzerõvel ren-
delkezõ 2001. és 2002. évi kulturális rendezvények támogatására pályázatot
hirdet

Kódszám: SZT-TU-NYD-3

I. A támogatás célja

A Nyugat-dunántúli turisztikai régióban turisztikai vonzerõvel rendelkezõ 2001. és 2002. évi
kulturális (hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó) rendezvények, események támogatása a
Turisztikai Célelõirányzatból.

II. A pályázók köre

A Nyugat-dunántúli turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról

szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– 2001–2002. évben megrendezésre kerül és turisztikai forgalmat növelõ hatása jelentõs,
– elõsegíti a turisztikai fõszezon kínálatának komplexebbé tételét, a fõszezonon kívüli

eseményekkel bõvítik a vendégek programját, színesíti a turisztikai jelentõségû települések (üdülõ-
, gyógyhelyek) turisztikai arculatát,

– pozitívan hat az ország és a régió imázsára,
– költségvetésének legalább 20%-a marketingtevékenységre irányul.

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;
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– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, de maximum 2 M Ft. A támo-
gatás egy projekthez csak egyszer vehetõ igénybe.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt.-nél [9700
Szombathely, Kõszegi utca 23., telefon: (94) 342-983], a Magyar Turizmus Rt. Regionális
Marketing Igazgatóságánál [Nyugat-Dunántúli RMI, 9400 Sopron, Új utca 4., telefon: (99) 311-303,
fax: (99) 512-598], a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) regionális
képviseleteinél, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendelt-
ségnél 2001. február 1-jétõl. Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.
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4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – NYDRIB pályázatok

Kódszám: SZT-TU-NYD-3
1539 Budapest, Postafiók 684

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– elõsegíti a belföldi turizmus fejlõdését;
– a rendezvény helyszínén kívül élõk jelentõs érdeklõdésére és részvételére is számíthat;
– elõsegíti a turizmus minõségi fejlõdését;
– a pályázott rendezvényhez az illetékes önkormányzattól is pénzügyi támogatásban részesül;
– elsõ alkalommal megrendezendõ esemény pályázatánál: szakértõ által készített elõzetes tur-

isztikai hatásvizsgálattal alátámasztja a turisztikai hatást;
– ismétlõdõen megszervezésre kerülõ rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó

hírérték és turisztikai hatásvizsgálat;
– az új kezdeményezések közül azok, melyek évenként megrendezésre kerülõ eseményekké

(tradícióvá) válhatnak;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósul meg;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.
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VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.

3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében a Balaton turisztikai régióban rendezvények támogatására
pályázatot hirdet

Kódszám: SZT-TU-BALATON-2

I. A támogatás célja

Turisztikai vonzerõvel rendelkezõ, a település határain túlmutató, 2001-ben és 2002-ben
megrendezésre kerülõ rendezvények megvalósításának támogatása.

II. A pályázók köre

A Balaton turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek az 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt

feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– egy település határain túlmutató turisztikai vonzerõvel bíró, 2001-ben és 2002-ben meg-

valósuló, a régió turizmusának fejlõdését, fejlesztését elõsegítõ kulturális, bor- és gasztronómiai ren-
dezvényeket, valamint a sportrendezvényeket kísérõ rendezvényeket valósít meg,

– a pályázat részletesen tartalmazza az igény alapjául szolgáló rendezvény részletes leírását,
illetve költségvetését, valamint a rendezvény létrejöttével várhatóan megvalósuló turisztikai hatást,

– figyelembe veszi a Balaton Turizmusának Középtávú Fejlesztési Programját.

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozása van,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;
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– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, de maximum 5 M Ft.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ a Balatoni Regionális Fejlesztési Rt.-nél [7400 Kaposvár,
Széchenyi tér 8., telefon: (82) 427-962; 8230 Balatonfüred, Zsigmond utca 2., telefon: (87) 340-
205], a regionális fejlesztési társaságnál, a Magyar Turizmus Rt. Balatoni Regionális Turisztikai
Projekt Irodánál [8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 2., telefon: (87) 342-871], a Magyar
Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.-nál (ITDH) és regionális képviseleténél, a területi
kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendeltségnél 2001. február 1-jétõl.
Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.
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4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – BRIB pályázatok
Kódszám: SZT-TU-BALATON-3

1539 Budapest, Postafiók 684

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– komplex turisztikai kínálat kialakítását teszi lehetõvé;
– a területhez és turisztikai termékekhez köthetõ vonzerõk ajánlati csomagjainak fejlesztésére

irányul;
– a turisztikai szezon meghosszabbítását célozza;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósul meg;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.

VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.
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3. A pályázatról a gazdasági miniszter vagy az általa kijelölt személy a beérkezéstõl, illetve a
hiánypótlástól számított 90 napon dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium köt szerzõdést a támogatás
feltételeirõl.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében a Budapest–Közép-Dunavidék turisztikai rendezvényeinek támo-
gatására pályázatot hirdet

Kódszám: SZT-TU-BPK-1

I. A támogatás célja

A pályázat célja a Budapest–Közép-Dunavidék régió turisztikai jelentõséggel bíró, 2001-ben
és 2002-ben megvalósuló rendezvényeinek támogatása a Turisztikai Célelõirányzatból.

II. A pályázók köre

A Budapest–Közép-Dunavidék turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról

szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– jelentõs turisztikai vonzerõvel rendelkezõ fesztiválok, események, új turisztikai termékek,

valamint ezek turisztikai forgalmát növelõ marketingtevékenység megvalósítását célozzák,
– elõsegíti a turisztikai fõszezon kínálatának komplexebbé tételét, a fõszezonon kívüli

eseményekkel bõvítik a vendégek programját, színesíti a turisztikai jelentõségû települések (üdülõ-
, gyógyhelyek) turisztikai arculatát,

– pozitívan hatnak az ország és a régió imázsára,
– költségvetésének legalább 20%-a marketingtevékenységre irányul.

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;
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– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, de maximum 15 M Ft. A támo-
gatás egy rendezvényhez csak egyszer vehetõ igénybe.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.-nél [8000
Székesfehérvár, Zichy liget 12. II. emelet, telefon: (22) 500-268], a Magyar Turizmus Rt.
Budapest–Közép-dunavidéki Regionális Marketing Igazgatóságánál [1054 Budapest, Akadémia
utca 1–3., telefon: (1) 269-2347; telefon/fax: (1) 302-6707], a Magyar Befektetési és
Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) regionális képviseleteinél, a területi kereskedelmi és iparka-
maráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendeltségnél 2001. február 1-jétõl. Az adatlap nem vál-
toztatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.
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4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – BKDRIB pályázatok

Kódszám: SZT-TU-BPK-1
1539 Budapest, Postafiók 684

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– elõsegíti a belföldi turizmus fejlõdését;
– a rendezvény helyszínén kívül élõk jelentõs érdeklõdésére és részvételére is számíthat;
– elõsegíti a turizmus minõségi fejlõdését;
– a pályázott rendezvényhez az illetékes önkormányzattól is pénzügyi támogatásban részesül;
– elsõ alkalommal megrendezendõ esemény pályázatánál: szakértõ által készített elõzetes tur-

isztikai hatásvizsgálattal alátámasztja a turisztikai hatást;
– ismétlõdõen megszervezésre kerülõ rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó

hírérték és turisztikai hatásvizsgálat;
– az új kezdeményezések közül azok, melyek évenként megrendezésre kerülõ eseményekké

(tradícióvá) válhatnak;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósul meg;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.
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VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.

3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében a Dél-alföldi turisztikai régióban megvalósuló rendezvények támo-
gatására pályázatot hirdet

Kódszám: SZT-TU-DAL-2

I. A támogatás célja

A Dél-alföldi turisztikai régióban 2001-ben és 2002-ben megvalósuló rendezvények támo-
gatása a Turisztikai Célelõirányzatból.

II. A pályázók köre

A Dél-alföldi turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról

szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– a Dél-alföldi régióban megvalósuló, legalább régiós hatású, rendszeresen ismétlõdõ, hagy-

ományteremtõ 2001. és 2002. évben megrendezésre kerülõ többnapos rendezvények, programok
megvalósítását célozza,

– költségvetésének legalább 20%-a marketingtevékenységre irányul.

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.
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IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, de maximum 2 M Ft. A támo-
gatás egy projekthez csak egyszer vehetõ igénybe.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt.-nél [5600 Békéscsaba,
Árpád sor 18., telefon: (66) 527-360], a Magyar Turizmus Rt. Dél-alföldi Regionális Marketing
Igazgatóságánál [5700 Gyula, Erkel tér 1., telefon/fax: (66) 521-020], a Magyar Befektetési és
Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) regionális képviseleténél, a területi kereskedelmi és iparka-
maráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendeltségnél 2001. február 1-jétõl. Az adatlap nem vál-
toztatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.

4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – DARIB pályázatok

Kódszám: SZT-TU-DAL-2
1539 Budapest, Postafiók 684
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5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– a rendezvény programfüzettel rendelkezik vagy a programfüzet-tervezetet a pályázó mel-
lékeli;

– komplex turisztikai kínálatot biztosít;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósul meg;
– több éven át, folyamatosan megvalósuló rendezvényt hoz létre;
– elsõ alkalommal megrendezendõ esemény pályázatánál: szakértõ által készített elõzetes tur-

isztikai hatásvizsgálattal alátámasztja a turisztikai hatást;
– ismétlõdõen megszervezésre kerülõ rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó

hírérték és turisztikai hatásvizsgálat;
– nagyobb jegyárbevételt biztosít;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.

VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.
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3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében az Észak-magyarországi turisztikai rendezvények támogatására
pályázatot hirdet

Kódszám: SZT-TU-ÉMA-3

I. A támogatás célja

A Nyugat-dunántúli turisztikai régióban turisztikai vonzerõvel rendelkezõ 2001. és 2002. évi
kulturális (hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó) rendezvények, események támogatása a
Turisztikai Célelõirányzatból.

II. A pályázók köre

Az Észak-magyarországi turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról

szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– regionális jelentõségû turisztikai vonzerõvel rendelkezõ, hagyományõrzõ és rendszeresen

megrendezésre kerülõ rendezvények megvalósítását célozza,
– mûemléki várakhoz és kastélyokhoz kapcsolódó programokat, vártúrákat, kapcsolódó ren-

dezvényeket valósít meg,
– több évre garantált, azonos idõben megrendezésre kerülõ egyedi programsorozatot dolgoz

ki (2-3 hetes idõtartamra, mind a belföldi, mind a külföldi turisták részére kistérségi koordinációval).

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;
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– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, minimum 300 E Ft, maximum
1,5 M Ft. A támogatás egy projekthez csak egyszer vehetõ igénybe.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.-nél [3100
Salgótarján, Alkotmány út 9., telefon: (32) 422-901], a Magyar Turizmus Rt. Regionális Marketing
Igazgatóságánál [Észak-Magyarországi RMI, 3300 Eger, Dobó tér 9., telefon: (36) 512-450, fax:
(36) 512-446], a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) regionális képvise-
leténél, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendeltségnél
2001. február 1-jétõl. Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.
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4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – ÉMRIB pályázatok

Kódszám: SZT-TU-ÉMA-3
1539 Budapest, Postafiók 684

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– komplex turisztikai kínálatot biztosít;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósul meg;
– több éven át, folyamatosan megvalósuló rendezvényt hoz létre;
– elsõ alkalommal megrendezendõ esemény pályázatánál: szakértõ által készített turisztikai

hatásvizsgálattal megerõsíti a turisztikai hatást;
– ismétlõdõen megszervezésre kerülõ rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó

hírérték és turisztikai hatásvizsgálat eredménye pozitív;
– nagyobb jegyárbevételt biztosít;
– magyar–szlovák együttmûködésben valósul meg;
– az aktív turizmus termékeihez kapcsolódik;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.
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VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.

3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében a Közép-dunántúli turisztikai régió rendezvényeinek támogatására
pályázatot hirdet

Kódszám: SZT-TU-KDU-4

I. A támogatás célja

A pályázat célja a Közép-dunántúli Turisztikai Régióban a régió turisztikai értékeit bemutató,
és turisztikai vonzerejét növelõ regionális és kistérségi jelentõségû, 2001-ben és 2002-ben megvaló-
suló rendezvények (kiállítások, vásárok, egyéb rendezvények stb.) támogatása a Turisztikai
Célelõirányzatból.

II. A pályázók köre

A Közép-dunántúli turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ha megfelelnek a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról

szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– jelentõs turisztikai vonzerõvel rendelkezõ fesztiválok, események, új turisztikai termékek,

valamint ezek turisztikai forgalmát növelõ marketingtevékenység megvalósítását célozzák,
– elõsegíti a turisztikai fõszezon kínálatának komplexebbé tételét, a fõszezonon kívüli

eseményekkel bõvítik a vendégek programját, színesíti a turisztikai jelentõségû települések (üdülõ-
, gyógyhelyek) turisztikai arculatát,

– pozitívan hat az ország és a régió imázsára.

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;
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– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, de maximum 2 M Ft. A támo-
gatás egy projekthez csak egyszer vehetõ igénybe.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt.-nél [8000
Székesfehérvár, Zichy liget 12. II. emelet, telefon: (22) 500-268], a Magyar Turizmus Rt. Közép-
dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságánál [2484 Agárd, Tópart utca 1., telefon: (22) 370-051],
a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) regionális képviseleténél, a területi
kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendeltségnél 2001. február 1-jétõl.
Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.
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4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – KDRIB pályázatok

Kódszám: SZT-TU-KDU-4
1539 Budapest, Postafiók 684

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– elõsegíti a belföldi turizmus fejlõdését;
– a rendezvény helyszínén kívül élõk jelentõs érdeklõdésére és részvételére is számíthat;
– elõsegíti a turizmus minõségi fejlõdését;
– a pályázott rendezvényhez az illetékes önkormányzattól is pénzügyi támogatásban részesül;
– elsõ alkalommal megrendezendõ esemény pályázatánál: szakértõ által készített elõzetes tur-

isztikai hatásvizsgálattal alátámasztja a turisztikai hatást;
– ismétlõdõen megszervezésre kerülõ rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó

hírérték és turisztikai hatásvizsgálat;
– az új kezdeményezések közül azok, melyek évenként megrendezésre kerülõ eseményekké

(tradícióvá) válhatnak;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósul meg;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.
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VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.

3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében a Tisza-tavi turisztikai régióban 2001-ben és 2002-ben megvalósuló
turisztikai rendezvények támogatására pályázatot hirdet

Kódszám: SZT-TU-TTO-4

I. A támogatás célja

A Tisza-tavi régióban megvalósuló, regionális jelentõségû turisztikai vonzerõvel rendelkezõ
rendezvények támogatása a Turisztikai Célelõirányzatból.

II. A pályázók köre

A Nyugat-dunántúli turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról

szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– 2001-ben és 2002-ben megvalósuló, regionális jelentõségû idegenforgalmi vonzerõvel ren-

delkezõ, hagyományõrzõ, hagyományteremtõ kulturális rendezvények, sportesemények kísérõ pro-
gramjainak megvalósítását célozza,

– költségvetésének minimum 20%-a marketingtevékenységre irányul,
– költségvetése áfa nélkül legalább 500 000 Ft.

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 193

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, de maximum 2 M Ft. A támo-
gatás egy projekthez csak egyszer vehetõ igénybe.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.-nél
[4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 1–3., telefon: (42) 420-645], a Magyar Turizmus Rt. Tisza-tavi
Regionális Programirodájában [5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1., telefon/fax: (59) 351-753], a
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) regionális képviseleténél, a területi
kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendeltségnél 2001. február 1-jétõl.
Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.
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4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – RRIB pályázatok

Kódszám: SZT-TU-TTO-4
1539 Budapest, Postafiók 684

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– elõsegíti a belföldi turizmus fejlõdését;
– a rendezvény helyszínén kívül élõk jelentõs érdeklõdésére és részvételére is számíthat;
– elõsegíti a turizmus minõségi fejlõdését;
– a pályázott rendezvényhez az illetékes önkormányzattól is pénzügyi támogatásban részesül;
– elsõ alkalommal megrendezendõ esemény pályázatánál: szakértõ által készített elõzetes tur-

isztikai hatásvizsgálattal alátámasztja a turisztikai hatást;
– ismétlõdõen megszervezésre kerülõ rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó

hírérték és turisztikai hatásvizsgálat;
– az új kezdeményezések közül azok, melyek évenként megrendezésre kerülõ eseményekké

(tradícióvá) válhatnak;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósul meg;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.
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VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.

3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében a Dél-dunántúli turisztikai rendezvények támogatására pályázatot
hirdet

Kódszám: SZT-TU-DDT-2

I. A támogatás célja

A Dél-dunántúli turisztikai régióban 2001-ben és 2002-ben megvalósuló rendezvények támo-
gatása a Turisztikai Célelõirányzatból.

II. A pályázók köre

Támogatásért az alábbiakban felsoroltak pályázhatnak:
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról

szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt feltételeknek, és a Dél-
dunántúli turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– regionális jelentõségû turisztikai hatású, kulturális örökséget bemutató rendezvénysorozatot

hoz létre.

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.
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IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, de maximum 2 M Ft. A támo-
gatás egy projekthez csak egyszer vehetõ igénybe.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Rt.-nél [7625 Pécs, Dr.
Majorossy I. utca 36., telefon: (72) 314-845], a Magyar Turizmus Rt. Dél-Dunántúli Regionális
Marketing Igazgatóságánál [7621 Pécs, Széchenyi tér 9., telefon: (72) 310-177, fax: (72) 310-067],
a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) regionális képviseleténél, a területi
kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendeltségnél 2001. február 1-jétõl.
Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.

4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – DDRIB pályázatok

Kódszám: SZT-TU-DDT-2
1539 Budapest, Postafiók 684
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5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– komplex turisztikai kínálatot biztosít;
– nagyobb vételárbevételt biztosít;
– a turisztikai szezont meghosszabbítja;
– nagyszámú résztvevõt vonz;
– több éven át, folyamatosan megvalósuló rendezvényt hoz létre;
– elsõ alkalommal megrendezendõ esemény pályázatánál: szakértõ által készített elõzetes tur-

isztikai hatásvizsgálattal alátámasztja a turisztikai hatást;
– ismétlõdõen megszervezésre kerülõ rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó

hírérték és turisztikai hatásvizsgálat;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósul meg;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.

VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.
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3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

6. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium köt szerzõdést.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

2. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében az Észak-alföldi turisztikai régióban belföldi turisztikai ren-
dezvények támogatására pályázatot hirdet

Kódszám: SZT-TU-EAL-3

I. A támogatás célja

Az Észak-alföldi régióban 2001-ben és 2002-ben megvalósuló rendezvények támogatása a
Turisztikai Célelõirányzatból.

II. A pályázók köre

Az Észak-alföldi turisztikai régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
– jogi személyek,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
ha megfelelnek a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról

szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt feltételeknek.

III. A pályázati feltételek

1. A támogatás olyan eseményhez igényelhetõ, amely
– rendszeresen ismétlõdõek, a régió turisztikai bevételeit növelik,
– turisztikai szezont meghosszabbító rendezvényt valósítanak meg.

2. Nem nyújtható támogatás:
– csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló szervezetnek, illetve adósságrendezés alatt

álló önkormányzatoknak;
– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását

megelõzõ három naptári éven belül a költségvetés alrendszereibõl juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek 60 napot meghaladó nem vita-
tott vagy bíróság által megállapított jogerõs adó vagy adók módjára behajtható köztartozással ren-
delkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két nap-
tári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása
miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

A pályázattal szembeni követelményeket és a további feltételeket a pályázati programcsomag
és az útmutató részletesen rögzíti.
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IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

2. A támogatás számításának alapja a költségek nettó, áfa nélküli összege, kivéve amikor a
pályázónak – jogszabály alapján – áfa-visszaigénylési joga nincs.

3. A támogatás mértéke: önkormányzat és nonprofit szervezetek esetén a rendezvény teljes
összköltségének legfeljebb 50%-a, egyéb esetben legfeljebb 30%-a, de maximum 2 M Ft. A támo-
gatás egy rendezvényhez csak egyszer vehetõ igénybe.

A bírálóbizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, errõl a
pályázót tájékoztatják.

Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt meg-
valósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét.

Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

4. A pályázónak legalább a projekt/program 25%-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie,
amibe az államháztartás alrendszereirõl kapott támogatás és hitel nem számítható be.

5. A támogatás folyósítása utólag, a benyújtott számlák alapján, forrásarányosan történik.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be.

2. A pályázati adatlap és az útmutató a GM internet honlapjáról (www.gm.hu) letölthetõ,
továbbá térítésmentesen beszerezhetõ az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.-nél [4400
Nyíregyháza, Szarvas utca 1–3., telefon: (42) 420-645]; a Magyar Turizmus Rt. Észak-Alföldi
Regionális Marketing Igazgatóságánál [5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 11., telefon: (56) 516-
110], a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) regionális képviseleténél, a
területi kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá a területi munkaügyi kirendeltségnél 2001. február
1-jétõl. Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat tartalmi követelményeire az R.
8. §-ában foglaltak az irányadóak.

4. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti, 5 másolat) a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv – EARIB pályázatok

Kódszám: SZT-TU-EAL-3
1539 Budapest, Postafiók 684
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5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az R. 7. §-ában rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie, amelyet a megfizetésérõl szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás ter-
helési értesítõjének hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a pályázati útmutató X.
pontjában megjelölt számlaszámra kell befizetni.

6. A hiánypótlás feltételei: a benyújtott pályázatok formai hiánypótlására csak egy alkalom-
mal kerülhet sor, a hiánypótlásra felszólító értesítést követõ 15 napon belül. A pályázatkezelõ
számára a pályázat beérkezésétõl számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

7. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes igényelt
elõirányzat szabályozásának megfelelõen pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg
és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támo-
gatást kérik. Több azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett
elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.

8. Egy cél támogatásáért a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázatok
közül csak egyre lehet pályázni (kivéve az Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzatot).

9. A pályázatok befogadása folyamatos, 2001. december 31-én zárul le. A támogatási keret
kimerülése esetén a pályázatkezelõ hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

VI. Az elbírálás szempontrendszere

Az elbíráló szervezet a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pro-
jekteket, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak (nem fontossági sorrendben):

– komplex turisztikai kínálatot biztosítanak;
– minél kisebb arányú állami támogatással valósulnak meg;
– több éven át, folyamatosan megvalósuló rendezvényt hoznak létre;
– elsõ alkalommal megrendezendõ esemény pályázatánál: szakértõ által készített elõzetes tur-

isztikai hatásvizsgálattal alátámasztja a turisztikai hatást;
– ismétlõdõen megszervezésre kerülõ rendezvény esetén: a korábbi eseményre vonatkozó

hírérték és turisztikai hatásvizsgálat;
– nagyobb jegyárbevételt biztosítanak;
– önkormányzati pályázó esetén: kivetett idegenforgalmi adóbevételeit részletesen kimutatja,

azt a turizmusba visszaforgatja.

VII. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

1. A gazdasági miniszter a benyújtott pályázatok elbírálására bizottságot hoz létre.

2. A bizottság a pályázat értékelésének legfontosabb szempontjait tartalmazó, minden pályázó
számára hozzáférhetõ emlékeztetõt készít.

3. A pályázatról a beérkezéstõl, illetve a hiánypótlástól számított 90 napon belül, a bizottság
javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 203

4. A Gazdasági Minisztérium az eredményrõl a döntést követõ 15 napon belül írásban tájékoz-
tatja a pályázót.

5. A támogatást elnyert pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt.

6. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét a Gazdasági Minisztérium a
pályázók külön hozzájárulása nélkül hivatalos lapban megjelenteti.

VIII. Egyéb rendelkezések

A támogatási szerzõdés teljesítését, a megfelelõ forrás felhasználását a Gazdasági
Minisztérium jogosult ellenõrizni.

Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

valamint
– a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló, 1/2001.

(I. 5.) GM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
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TÁJÉKOZTATÓ
A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium 2001. március 6-i ülésén elbírálta a 2001. február 20-i
beküldési határnapra kiírt folyóirat-pályázatát. Beérkezett 8 kérelem, közülük 1 érvénytelennek
bizonyult. A kollégium 7 pályázat számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen
16 000 000 forintot.

A támogatott folyóiratok:

Zene-Zene-Tánc 5 000 000 Ft
Operabérlet 300 000 Ft
Criticai Lapok 700 000 Ft
Színház 2 800 000 Ft
Zsöllye 900 000 Ft
Táncmámor 300 000 Ft
Ellenfény 6 000 000 Ft

Összesen 16 000 000 Ft

Kiss János s. k.,
a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

vezetõje
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TÁJÉKOZTATÓ
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Mozgókép Szakmai Kollégium 2001. március 13-i ülésén elbírálta a 2001. február 20-i
beküldési határnapra kiírt folyóirat-pályázatát. Beérkezett 9 pályázat, közülük a kollégium
8 számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen 18 600 000 forintot.

A támogatott lapok:

A Magyar Film Honlapja (film.hu) 2 000 000 Ft
Mozivadász (mozivadasz.hu) 1 500 000 Ft
Metropolis 2 000 000 Ft
Filmvilág 8 000 000 Ft
Pergõ Képek 1 000 000 Ft
Szellemképek 1 500 000 Ft
Ex-Stasis 100 000 Ft
Fimtett (Kolozsvár) 2 500 000 Ft

Összesen: 18 600 000 Ft

Tóth Gy. László s. k.,
a Mozgókép Szakmai Kollégium vezetõje
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium 2001. március 19-i ülésén elbírálta a 2001. február
20-i beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 20 kérelem, közülük a feldolgozás során 1
érvénytelennek bizonyult. A kollégium 14 pályázat számára ítélt meg vissza nem térítendõ támo-
gatásként összesen 36 630 000 forintot.

A támogatott folyóiratok

Árnyékkötõk 150 000 Ft
Partium (millenniumi emlékszám) 100 000 Ft
Gyûjtõk és Gyûjtemények 1 000 000 Ft
Ex Symposion 300 000 Ft
Balkon 10 000 000 Ft
Kisgrafika 100 000 Ft
Limes (különszám) 450 000 Ft
Index 150 000 Ft
Kritika 200 000 Ft
Naput 500 000 Ft
Enigma 3 000 000 Ft
MADI (Gyõr) 200 000 Ft
Atelier (Révkomárom) 480 000 Ft
Új Mûvészet 20 000 000 Ft

Összesen: 36 630 000 Ft

Stefanovits Péter s. k.,
a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium

vezetõje
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TÁJÉKOZTATÓ
A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium 2001. március 14-i ülésén elbírálta a 2001. február 20-
i beküldési határnapra kiírt folyóirat-pályázatát. Beérkezett 10 pályázat, közülük a kollégium 6
számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen 16 230 000 forintot.

A támogatott lapok:

Fotómûvészet 9 250 000 Ft
Mai Manó Ház Programok 800 000 Ft
Fotóriporter 3 480 000 Ft
Fotó Mozaik 1 000 000 Ft
Fotó-Video 900 000 Ft
Szellemkép 800 000 Ft

Összesen: 16 230 000 Ft

Módos Gábor s. k.,
a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

vezetõje
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TÁJÉKOZTATÓ
A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Zenei Szakmai Kollégium 2001. március 20-i ülésén elbírálta a 2001. február 20-i beküldési
határnapra kiírt folyóirat-pályázatát. Beérkezett 16 pályázat, közülük a kollégium 13 számára ítélt
meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen 24 100 000 forintot.

A támogatott folyóiratok:

Operaélet 1 000 000 Ft
Gramofon 1 300 000 Ft
Zeneszó 1 800 000 Ft
Metronóm 800 000 Ft
Parlandó 1 300 000 Ft
Magyar Egyházzene 2 500 000 Ft
Zene-Zene-Tánc 2 500 000 Ft
A Magyar Kodály Társaság Hírei 500 000 Ft
Zenekar 1 000 000 Ft
Magyar Zene 2 200 000 Ft
Studia Musicologica 900 000 Ft
Muzsika 7 300 000 Ft
Zenész 1 000 000 Ft

Összesen: 24 100 000 Ft

Kocsár Miklós s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium vezetõje


