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GINOP 7 - Természeti és 
kulturális örökség megőrzése, 

védelme, fejlesztése 

Kulturális örökséghelyszínek  

Kulturális örökséghelyszínek, Világörökségek, 
várományosok, tematikus útvonalak pl. Limes, 
kastélyokat, várakat bemutató útvonalak vallási 
helyszínek 

Természeti örökségek, értékek fejlesztése 
Nemzeti parki értékek élményközpontú 
bemutatása 

Tematikus hálózatok  

Lovas, vízi, kerékpáros, természetjáró, 
zarándokutak  

Gyógyhelyek fejlesztése 
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Nemzeti parkok komplex turisztikai 
fejlesztése 

Cél: a kiszámítható, de alacsony költésű (iskolai csoportok, erdei 
iskolák) vendégkör bővítése fizetőképes látogatószám növelésével 
Beavatkozási területek: 
• Innovatív bemutatási formák 
• Szezonidőszak meghosszabbítása 
• Differenciált kínálat kialakítása (nemzeti parkonként, vendégkör 

igényei szerint) 
Elvárt eredmény:  
• Látogatószám növekedése (belépődíj) 
• Turisták költésének emelkedése 
• Vállalkozásokkal való együttműködés 
• Foglalkoztatási hatás 
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Támogatási konstrukció 
Pályázók köre: nemzeti park igazgatóságok által kezelt területek  

Támogatható tevékenységek: 

• egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai és 
látogatómenedzsment szolgáltatások 

• látogatóközpont, információs pontok, kiállítótér, a turistafogadás 
feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, kilátók,  

• aktív természetjáró infrastruktúra, 
• a védett terület bejárását innovatív bemutatási módok 

alkalmazásával biztosító infrastruktúra, szolgáltatások fejlesztése, 
• élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív 

bemutatási formák, látogatóbarát fejlesztéssel összekötött felújítás 

Keretösszeg: 2015-16-ban 4,5 mrd Ft 
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Értékelési szempontok 

• a helyszínhez vezető turisztikai információs 
eszközök (pl. táblák) kihelyezése, 

• az attrakcióra jellemző emléktárgyakat, helyi 
termékeket árusító ajándékbolt, 

• az attrakció piacra vitelét célzó marketing 
tevékenység, 

• együttműködés a területileg illetékes 
turisztikai szervezettel (NGM által regisztrált 
TDM szervezetek) 

• akadálymentesítés 

 

• a versenytársaktól megkülönböztethető, egyedi profil kialakítása 
• a célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatások kialakítása 
• innovatív megoldás alkalmazása  
• az élményszerű bemutatást célzó interpretációs eszközök alkalmazása, 
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Látogató menedzsment és interpretáció 

A fejlesztési költség legalább 10%-át a látogatói infrastruktúrára (interpretáció 
és látogatómenedzsment) kell fordítani. 

• bemutatást segítő informatikai eszközök (pl. 

audio guide, projektor, hologram, érintőképernyős 

tájékoztatás, wi-fi bemutató hálózat), 

• virtuális vagy kiterjesztett valóságot és más 

technikát használó, eszközök, 

• automatikusan, animátor vagy egyéb módon 

készített fényképekhez szükséges eszközök 

(„selfie” pontok, webkamera stb.), 

• viselhető, tapintható, kipróbálható tárgyi 

eszközök 

• természet-megfigyelést segítő eszközök, 

• a bemutatáshoz szükséges immateriális javak 

(bemutató film, működtetéshez szükséges 

szoftverek, animációk stb.) 



7 

• Ajándéktárgy árusítás, vendéglátás feltételei 

• A fejlesztés eredményeként létrejött helyszínen 

a látogatói belépődíj rendszerből származó 

bevétel nyújtson fedezetet a működtetésre.  

• A differenciált belépődíj átlátható 

kedvezményrendszer legyen  

 

Nem támogatható tevékenységek 

• Szálláshely létesítése, kialakítása; 

• Erdei iskolák fejlesztése; 

• Rendezvények megrendezése, lebonyolítása; 

 

Egyéb szakmai elvárások 
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Turisztikai célú támogatási konstrukciók 2015-ben 

 Felhívás 

azonosítója 
Felhívás neve 

Ez évi kerete 

(Mrd Ft) 

Várható 

meghirdetése 

GINOP-1.3.4 TDM-ek fejlesztése 2,00  2015. szeptember 

GINOP-1.3.5 
Nemzeti turisztikai marketing, 

keresletösztönzés 
8,35  2015. május 

GINOP-7.1.1 
Tartós állami tulajdonú kulturális 

örökségek turisztikai hasznosítása 
10,00  2015. július 

GINOP-7.2.1 
Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúra fejlesztése 
3,00  2015. augusztus 

GINOP-7.3.1 
Gyógyhelyek komplex turisztikai 

fejlesztése 
4,00  2015. augusztus 

GINOP-7.4.1 
Nemzeti parkok komplex 

turisztikai fejlesztése  
4,50  2015. augusztus 



Partnerségben Önökkel! 


