
1. Az intézkedés megnevezése:  

A Zrínyi Zöldút és Mária Út megvalósításához kapcsolódó összefogások kialakítása 

2. Specifikus cél:   

Térségi szereplők közötti együttműködések, tematikus turisztikai útvonalak, 

szolgáltatáscsomagok kialakításának támogatása, hálózatosodások kialakulásának elősegítése 

3. Indoklás, alátámasztás:  

Az akcióterületen, különösen a Dél-Zselici tájegységben magas az ökoturisztikai potenciál, 

ami egy fontos kitörési pont az elvándorlással, elöregedéssel, magas munkanélküliséggel 

sújtott falvakban. Szórványosan már most is számos falusi turizmussal foglalkozó vállalkozás 

kínál szolgáltatásokat, amelyeket programokkal, helytörténeti gyűjteményekkel a 

turizmusban rejlő lehetőségeket felismerő civil szervezetek és önkormányzatok egészítenek 

ki. Hiányzik azonban az egységes térségi marketing, program- és szolgáltatás szerkezete. 

Különösen fontos, hogy a 2016-os Zrínyi emlékév és a szigetvári fejlesztések (vár, Szulejmán 

szultán türbéje, Török ház, Vigadó, Fürdő stb.) hatására a várhatóan hosszú távon 

megnövekvő számú vendégek számára színvonalas turisztikai szolgáltatásokat tudjunk kínálni 

a Szigetvárt övező településeken is. Ehhez szükséges a turisztikában érdekelt szolgáltató 

szervezetek összefogása és közös fellépése. A Zöldút egy olyan közösségfejlesztő módszer, 

ami ötvözi az ökoturisztika elveit, a gazdaságfejlesztést valamint a helyi értékfeltárást és 

bemutatást. 

A módszer terjesztésével és ösztönzésével lehetőséget teremtünk az érdekelt felek számára a 

sikeres bekapcsolódásra és részvételre az ökoturisztikai szolgáltatások területén. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

Az intézkedés támogatja a Zöldút módszertant alkalmazó szektorközi összefogást, amely 

színvonalas szállásokat, gasztronómiai szolgáltatásokat, sportolási lehetőségeket és 

programkínálatot képes felmutatni. Ennek érdekében finanszírozza az értékfeltáró szakértői 

munkát, az útvonalakat kidolgozó szakmai találkozókat, műhelyeket, tanulmányutakat, 

továbbá az önálló turisztikai arculat és kínálat kialakítását, a marketinganyagok elkészítését 

és terjesztését. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Az intézkedés minden olyan gazdaságfejlesztési, turisztikai, szolgáltatásfejlesztési és örökség 

megóvási intézkedéshez kapcsolódik, amelyet a Zöldútban, Zarándokútban résztvevő 

vállalkozások, civil szervezetek vagy önkormányzatok számára hirdettek meg. Éppen ezért 

nem is szerepel a támogatható tevékenységek között sem az építés sem az eszközbeszerzés, 

kizárólag előkészítési, szervezés és marketing költségek, annak érdekében, hogy az előző és 

az ezután megvalósuló fejlesztések a lehető legnagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, mely a 

későbbiek folyamán kapcsolódhat a Bejárható Magyarország Programhoz.  

A GINOP- 1.3.4-15 "Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése pályázati kiírás, csak 10.000 

vendégéjszaka fölötti térségekre vonatkozik.  

GINOP- 7.1.2-15 "Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése" kiírás kiemelt 

projekteket támogat, előzetes kormánydöntés alapján.  

GINOP- 7.1.7-16 "Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése" több megye (min 3) határán 

átívelő fejlesztés támogatható, országos és/vagy nemzetközi jelentőségű fejlesztések.  



TOP- 1.2.1 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" a városi 

térségekre fókuszál, kivéve a lovas turizmust, mely lehetőséget a tervezési területen 

kiegészítő jelleggel kívánunk igénybe venni. 

6. A jogosultak köre:  

Nonprofit  szervezetek 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

Jogosultsági feltételek: a Szentlőrinci és Szigetvári Járások területén székhellyel rendelkező 

nonprofit szervezet. 

Alapvető kritériumok: helyi TDM támogató nyilatkozata 

Értékelési szempontok:  

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján. 

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján. 

- A projekt által megtartott munkahelyek száma. 

- Programba bevont települések száma. 

- Programba bevont attrakciók, és szolgáltatások száma. 

- Környezet megóvásával kapcsolatos tevékenység vállalása a projektben. 

Speciális feltételek: A pályázónak a pályázat benyújtása előtt, kötelezően részt kell vennie, a 

Szinergia Egyesület és a helyi TDM által biztosított konzultáción. 

Fogalommagyarázat: 

Zöldút: helyi közösségi kezdeményezések nyomán létrejövő, természeti, kulturális, 

történelmi értékeket összekötő, motormentes módon közlekedő (gyalog, lovon, kerékpáron) 

túrázóknak kialakított útvonalak, melyre szolgáltatások, programelemek fűződnek fel. 

Zarándokút: vallási, kulturális és természeti értékeket bemutató útvonal, ami általában a lelki 

megújulás egyik eszköze. 

Mária Út: Közép-Európa zarándokútja, a Kárpát-medence Mária kegyhelyeit köti össze, 

világnézeti-, nemzetiségi-, kulturális hovatartozástól függetlenül hívja mindazokat,akik 

megakarják ismerni a Kárpát-medence népei, azok keresztény hagyományait, csodaszép 

tájait és kíváncsiak az itt élők kultúrájára, vendégszeretetére. 

8. Tervezett forrás: 

a. Támogatási keretösszeg: 13 680 000 Ft                                                                              

b. Támogatási intenzitás: 

 A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezet járásban lévő településen: 

85%. 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint fejlesztendő járásban lévő településen: 90%. 

Konzorciumi pályázat esetén, mindkét településkörben  +10 %     

 c. Projektméret korlátai: 2 000 000 - 5 000 000 Ft 

d. Támogatás módja: hagyományos 

9.  A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

2017 II. félév  

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma: 3-5 db 

b. Kedvezményezettek száma: 

Nonprofit szervezetek: 3-5 db 



 


