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Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2020. évi
fejlesztési forrás felhasználásáról
1. A BFT 2020. évi fejlesztési forrás tervezése
Az elmúlt évek gyakorlata alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 2020.
évre várhatóan 219.090.000,-Ft fejlesztési forrást fog biztosítani a Balaton Fejlesztési Tanács
részére.
A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Minisztérium között kötendő megállapodás
fogja szabályozni.
A 2020. évi forrás felosztására – az ITM-el folytatandó egyeztetés kiindulópontjaként - az
alábbi javaslatot tesszük:
Fejlesztési cél
I. Településfejlesztési beruházások
támogatása
II. Közbiztonság – vízbiztonság
fejlesztése
III. Kiemelt rendezvények, helyi
identitást erősítő rendezvények
támogatása
IV. Balatoni Partnerségi Program
V. Mozdulj Balaton Program
VI. Térségi tájékoztató feladatok
VII. Lebonyolítási díj
Összesen:

Forrás keret

Felhasználási javaslat

140 000 000 Pályázati úton történő felhasználás
30 000 000

KT javaslata alapján egyedi
döntéssel

22 000 000

Megyei elnökök és a BFT elnök
javaslata alapján egyedi döntéssel

5 000 000
4 000 000
11 900 000
6 190 000
219 090 000

BFT egyedi döntés
BFT egyedi döntés
BFT egyedi döntés
BFT egyedi döntés

Az egyes témaköröknél az előző évek gyakorlata és tapasztalatai alapján alakítottuk ki a
forrás felhasználási javaslatot.
Az egyes témakörök leírása:
I. Településfejlesztési beruházások támogatása
Rendelkezésre álló forrás: 140 millió Ft.
A forrás felhasználása pályázati úton.
A Balaton Kiemelt Térség egyedi természeti és turisztikai szerepéből fakadóan kiemelten
fontos a települések rendezett, vonzó településképének biztosítása, a Tv által előírt parti
sétány kialakítási kötelezettség teljesítése, a települések turisztikai arculatának javítása, a
települések népességmegtartását segítő közösségi fejlesztések megvalósítás.
A forrásfelhasználás főbb feltételei:
A támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető:
A. Parti sétányok kialakítása, fejlesztése.
B. Települési zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja.
C. Partvédőművek fejlesztése.
D. Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések.
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A támogatás mértéke:
a)
A legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a
projekt elszámolható összköltségének maximum 90%-a.
b)
Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal
rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb
50%-a.
A támogatás minimum és maximum értéke:
a) minimum 1 millió Ft – maximum 5 millió Ft a legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal
rendelkező nem parti települések és Aszófő részére,
b) minimum 3 millió Ft – maximum 15 millió Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az
1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére.
A támogatottak köre: hely önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok.
A konkrét pályázati feltételek a jelen előterjesztés második részében szerepelnek.
II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése
Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős
támogatása

szervezetek

turisztikai

többletfeladatainak

Az előző évekhez hasonló forrás felhasználást javaslunk az alábbiak szerint:
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Rendelkezésre álló forrás: 30 millió Ft.
Indoklás: A biztonság kérdésköre alapfeltétel egy turista desztináció választása esetén. Ezért a
Balaton esetében kiemelt figyelmet és erőforrást kell fordítani a vízbiztonság és közbiztonság
témakörére. A jelenlegi forrás összegét tekintve új, jelentős fejlesztések megvalósítása nem
megoldható, azonban az elmúlt évek fejlesztéseinek működtetését, a biztonságérzetet megadó
készenléti erők jelenlétét, a prevenciós tevékenységek megvalósítását biztosítani kell.
A támogatás igénybe vehető: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai
többletfeladatainak támogatására – eszközfejlesztés, működési jellegű támogatás, prevenciós
tevékenységek.
A támogatás mértéke: 100%.
Rendelkezésre álló forrás: 30 millió Ft.
A támogatottak köre: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek
A forrás felosztására a BFT Közbiztonsági Testülete tesz részletes javaslatot a Tanács
következő ülésére.
III. Balatoni rendezvények támogatása
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Rendelkezésre álló forrás: 22 millió Ft.
Indoklás: Különösen nagy szükség van a Balaton régióban attrakciók fejlesztésére, melyeket
leggyorsabban vonzó rendezvényekkel lehet elérni. Emellett fontos feladat a tavaszi és őszi
szezon erősítése, melynek szintén egyik eszköze az érintett időszakokban megvalósuló
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rendezvények támogatása. A rendezvények a turisztikai vonzerő szerepén kívül jelentős
szerepet játszanak a helyi identitás erősítésében is. A támogatott rendezvények körére a 3
érintett balatoni megye elnöke és a BFT elnöke tesz javaslatot, majd a Tanács - a szakmai
feltételek teljesülése esetén – egyedileg dönt a támogatásról. Az elnökök által javasolt
rendezvények támogatására vonatkozó döntést a Tanács - a 368/2011 (XII.31) számú Korm.
rendelet alapján – csak a rendezvény szervezője által benyújtott támogatási kérelem alapján
tudja meghozni.
A támogatásra kerülő rendezvényekre vonatkozóan a tavalyi szabályozást javasoljuk a
támogatási döntés meghozatalát megelőző konzultációs kötelezettség és időbeli korlátok
meghatározásával kiegészítve:
A szakmai feltételrendszer főbb támogatási elemei:
 A támogatás összege:
o Turisztikai szempontból kiemelt rendezvények esetében a minimum támogatási
összeg: 1 millió Ft/rendezvény;
o Helyi identitás erősítése céljából támogatott rendezvények esetében a támogatási
összeg: minimum 500e Ft, maximum: 1 millió Ft/rendezvény.
 A támogatás mértéke támogatott projektelem tekintetében: maximum 100 %.
 A támogatás mértéke a rendezvény teljes költségvetésének tekintetében:
o Turisztikai szempontból kiemelt rendezvények esetében maximum 25%-a;
o Helyi identitás erősítése céljából támogatott rendezvények esetében maximum
50%-a.
 Forrás felhasználás: egyedi döntés keretében (a rendezvények egyedi döntés keretén
belül kerülnek meghatározásra a három érintett megyei elnök és a BFT elnöke
javaslatai alapján).
 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A rendezvényekre vonatkozó további szakmai feltételek az előterjesztés mellékleteként
csatolásra kerültek.
A keret megyék közötti felosztására vonatkozó javaslatot az alábbi táblázat tartalmazza:
megye
Somogy megye
Veszprém megye
Zala megye
Balaton térségi
Rendelkezésre álló forrás:

forrás
6,5 millió Ft
6,5 millió Ft
3,5 millió Ft
5,5 millió Ft
22 millió Ft

A támogatási döntést megelőző eljárásrend:
A megyei elnökök és a BFT elnöke javaslata alapján a Balatoni Integrációs Kft. munkatársai
értesítik a javasolt szervezeteket a javaslat tényéről, a javasolt támogatási összegről és a
támogatási döntés meghozatalához szükséges, a javasolt szervezet által elvégzendő
feladatokról:
 támogatási adatlap kitöltése és az előírt mellékletekkel beküldése a munkaszervezet
részére,
 részvétel egy kötelező személyes konzultációs fórumon, ahol a munkaszervezet a
támogatás igénybevételével kapcsolatos szakmai, pénzügyi, biztonsági, kötelező
tájékoztatási, stb feltételeket ismerteti, egyezteti az egyes rendezvényszervezőkkel. A
támogatási adatlap a konzultáción való részvétel nélkül nem adható be. (A kötelező
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előzetes egyeztetést az elmúlt évek szerződéskötési, megvalósítási, elszámolási
időszakban jelentkezett problémák, hiányosságok megelőzése miatt javasoljuk.)
A beérkezett támogatási adatlapokat a munkaszervezet előterjeszti a Tanács soron következő
ülésére, a Tanács támogatási döntését a beérkezett támogatási adatlapok alapján hozza meg.
A támogatási döntések meghozatala, a támogatási szerződések megkötése elhúzódásának
megakadályozására - a pályázati feltételrendszerhez hasonlóan – jogvesztő hatályú
ügyintézési határidők meghatározását javasoljuk az alábbiak szerint:
 A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a támogatási javaslat és ezzel együtt a
támogatási adatlap benyújtására vonatkozó felhívás kézhez vételétől számított 30 nap.
 A hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén max. 15 napos határidővel
hiánypótlási lehetőség biztosításával.
Amennyiben a rendezvény szervezője a rendelkezésére álló határidőben a hiánytalan
támogatási kérelmet nem nyújtja be a munkaszervezet részére, akkor a támogatási javaslat
hatályát veszti, és a munkaszervezet felkéri az illetékes elnököt egy új rendezvényre
vonatkozó támogatási javaslat megtételére.

IV. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Forrás igény: 5 millió Ft.
Indoklás: 2015-ben újra elindítottuk a BFT korábbi Balatoni Partnerségi Programját, melynek
keretében rendezvények, műhelymunkák szervezésével segítjük elő a Balaton térségét érintő
témakörökben az információk széleskörű megosztását, egy-egy szakmai kérdés, probléma
megvitatását, szakmai háttér anyagok készítését.
A rendezvények szolgálják továbbá a forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek
közötti együttgondolkodás megteremtését.
A rendezvény folyamatos, évenként visszatérő szakterületei:
 Vízgazdálkodás, vízminőség-védelem, természetvédelem
 Fenntartható fejlődés környezeti szempontjai
 Balatoni táj- és településgondozás
 Balatoni társadalom idősödéséből fakadó problémák, lehetőségek,
Továbbá javasolt folytatni a 2018-19. évben elkezdett alábbi témák térségi egyeztetését:
 rendezvényekhez kapcsolódó zajterhelés problémakörének megoldási lehetőségei,
 vízbiztonság
 Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi cím elnyeréséhez kapcsolódó feladatok,
 nemzetközi rendezvények a nagy tavak közötti nemzetközi kapcsolatok erősítésére.
A támogatás mértéke: 100%.
Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.
A projekt kezdési ideje: 2020. július 1.
A projekt befejezési határideje: 2021. június 30.
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V. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat támogatása
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Rendelkezésre álló forrás: 4 millió Ft.
Indoklás: A Mozdulj Balaton programsorozat 2020-ban 17. alkalommal kerül megrendezésre
a tó 40 strandján, 9 hétvégén. A program színvonalának tartása, folyamatos fejlődése
érdekében indokolt bizonyos eszközök cseréje, új eszközök beszerzése. A program részletes
bemutatását a Tanács 2020. februári ülésére terjesztjük elő.
A támogatás a rendezvénysorozat lebonyolításához kapcsolódó költségekre (pl.:
eszközbeszerzés, zárórendezvény, szervezés, kommunikáció, stb.) kerül felhasználásra.
A támogatás mértéke: 100%.
Támogatott szervezet: Balaton Fejlesztési Tanács.
Az előző évekhez hasonlóan támogatási igényt kívánunk benyújtani a program
társfinanszírozására az EMMI Sport Államtitkársága felé.
VI. Térségi tájékoztató feladatok
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Rendelkezésre álló forrás: 11,9 millió Ft.
A Balaton Fejlesztési Tanács munkatervében szerepel térség marketing feladatok részleges
(erőforrásfüggő) tevékenységének ellátása:
 Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a
Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére,
 Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése (Balatoni
Partnerségi Program).
 A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítása, a Balaton köztudatbeli
erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint egy megújulását élő
terület, és mint vonzó turisztikai desztináció egyaránt.
Ezen feladat eszközrendszere:
1. térségi közhasznú nonprofit hírportál,
2. térségi írott magazin,
3. folyamatos kapcsolattartás a sajtó munkatársaival.
1. 2016 év júliusától hozta létre 4 balatoni térségi szervezet (BFT. Balatoni Szövetség,
Balatoni Regionális TDM Szövetség, Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Marketing
Igazgatósága) a balaton térségi közhasznú nonprofit hírportált a térség
kommunikációjának javítása érdekében.
Elérhetősége: www.hirbalaton.hu.
Célunk, hogy kiszámítható pénzügyi hátteret teremtsünk a hírbalaton honlapnak, ezért
javasoljuk, hogy a BFT éves szinten 7 millió Ft támogatást biztosítson a Balatoni
Szövetség részére a hírfolyam funkció üzemeltetésére.
A 2019. évi fejlesztési forrásból 2019.03.16. és 2020.03.15. időszakra vonatkozóan
biztosított a működési támogatás.
Mivel a Tanács a támogatást csak az ITM-el megkötött támogatási szerződés aláírását
követően tudja biztosítani, melynek időpontja – a korábbi tapasztalatok alapján – az adott
év II. negyedéve, így a projekt kezdési likviditási problémák áthidalására javasoljuk az ide
támogatás kiegészítését 900.000,-Ft-al, ami lehetővé tenné, hogy az évenkénti forrás
határnapja az adott év május 1-e legyen.
A 2020. évi támogatás a 2020.03.16. és 2021.04.30. közötti finanszírozást szolgálná, a
likviditási problémák elkerülése végett.
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Támogatás összege: 7,9 millió Ft
A támogatás mértéke: 100%.
Támogatott szervezet: a Balatoni Szövetség
A projekt befejezési határideje: 2021. árpilis 30.
2. Az írott sajtó tekintetében a térség fejlesztésének, a térségről szóló információk
megjelenítésének 26 év óta elkötelezett híve a Balatoni Futár térségi magazin.
A Balatoni Futár, a Balaton régió egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező,
legjelentősebb térségi beágyazottságú hagyományos sajtóterméke. A magazin négyezer
példányban jelenik meg, és mindhárom tóparti megyében megvásárolható, előfizethető. A
Balaton Fejlesztési Tanács és a régió önkormányzatai támogatásának köszönhetően
valamennyi vízparti település polgármesteri hivatalának – a lakosság lélekszámától
függően – minden lapszámból 50-100 példányt térítés nélkül adnak át, s hasonló
darabszámot helyeznek el számos Tourinform irodában is.
2017. évben a Tanács állásfoglalt amellett, hogy a Balatoni Futárt hivatalos lapjának
tekinti. Javasoljuk a Balatoni Futár támogatásának folytatását 2020 évre is.
Támogatás összege: 4 millió Ft.
A támogatás mértéke: 100%.
Támogatott szervezet: Balatoni Futár Bt.
A projekt befejezési határideje: 2020. december 31.
VII. Menedzsment feladatok megvalósítása
A forrás felhasználásához kapcsolódó tevékenységet a BFT munkaszervezete, a Balatoni
Integrációs Kft. látja el, míg a támogatások utalásához kapcsolódó bankköltség a BFT-nél
jelentkezik, így a menedzselési díj a BFT és a munkaszervezet között megosztva kerül
felhasználásra.
A lebonyolítási díj az alábbiakban felsorolt feladatok megvalósításához kapcsolódó személyi
és dologi, ún. „menedzsment” költségeket fedezi:
 Forrás felhasználási terv, szakmai javaslat elkészítése, egyeztetése.
 A forrás biztosító és egyéb jogszabályban meghatározott szervezetek felé a jelentési,
kötelezettség elvégzése.
 Támogatási konstrukciók kidolgozása.
 Pályázati felhívás előkészítése, megjelentetése, pályázati információ szolgáltatás,
beérkezett pályázatok formai, szakmai ellenőrzése, döntésre előkészítése.
 Támogatási szerződések előkészítése.
 A projekt megvalósításának pénzügyi és szakmai ellenőrzése.
 A forrás felhasználáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási, adatrögzítési tevékenység ellátása.
 A forrás felhasználáshoz kapcsolódó elszámolási, beszámolási tevékenység elvégzése a
forrást biztosító felé.
A menedzselési költség az elmúlt években 7.233.000,-Ft, volt mely fedezte a forrás
felhasználáshoz szükséges bankköltségeket és a menedzselési tevékenység ellátásához
szükséges forrásigényt. A 2020-as évben két tétel befolyásolja majd a menedzselési költség
alakulását:
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 Az ITM előzetes jelzése szerint a fejlesztési forrás minisztérium általi kiutalásának
költsége 43.000 Ft-tal emelkedni fog, ennyivel csökken a BFT rendelkezésére
bocsátott forráskeret. Javasoljuk, hogy a többletköltség a menedzselési díjból kerüljön
levonásra.
 2020. évben, az egyéb tevékenységek finanszírozási igénye miatt a menedzselési 1
millió forinttal kevesebb összegben került meghatározásra. Javasoljuk, hogy a Tanács
biztosítson lehetőséget ezen csökkentés visszapótlására a forrásfelhasználás során
keletkező maradványok terhére.
Kérem a tisztelt Tanácsot a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó javaslatot, mint az
ITM részére megküldendő egyeztetési javaslatot elfogadni szíveskedjen.
2. A településfejlesztési beruházások támogatásának fő feltételei
Településfejlesztési beruházások támogatása
Cél: A Balaton Kiemelt Térség egyedi természeti és turisztikai szerepéből fakadóan kiemelten
fontos a települések rendezett, vonzó településképének biztosítása, a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által előírt
parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése, a települések turisztikai arculatának javítása,
fejlesztése.
A forrás felhasználása pályázati úton történik. Amennyiben a pályázati keretre benyújtott
pályázatokra vonatkozó döntés meghozatala után le nem kötött keret marad fenn, vagy a
támogatásban részesített végső kedvezményezett lemond a támogatásról, vagy a végső
kedvezményezettel történő támogatási szerződés megkötése, vagy a támogatással történő
elszámolás során fel nem használt keret keletkezik, úgy a Balaton Fejlesztési Tanács (a
továbbiakban: BFT) a felszabadult keret felhasználásáról egyedi döntés keretében határozhat
az ITM előzetes tájékoztatása mellett.
A támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető:
A. Parti sétányok kialakítása, fejlesztése
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése érdekében a
vízpart-rehabilitációs tanulmányterv (a továbbiakban: Vprt.), illetve a Balaton vízparti
területeinek közcélú területfelhasználásáról szóló terv (a továbbiakban: vízparti terv)
figyelembevételével a településrendezési eszközökben szereplő parti sétány és/vagy a hozzá
közvetlenül kapcsolódó zöldfelületek kialakítása, fejlesztése, amennyiben a Helyi Építési
Szabályzat összhangban van a Vprt., illetve a vízparti terv tartalmával.
B. Települési zöldterületek kialakítása, rehabilitációja
A települések turisztikai arculatának javítása érdekében a települési zöldfelületek
kialakításának, rehabilitációjának támogatása. A pályázati felhívás értelmezésében települési
zöldfelületnek tekintjük a település belterületén található közhasználatú, köztulajdonú
zöldfelületeket (pl. közparkok, közkertek, parti sétányok, útmenti fasorok és
növénykiültetések, stb.)
Nem támogatható tevékenység:
 önkormányzati intézmények területén levő zöldfelületek,
 buszmegálló/vasútállomás/piac/vásárcsarnok környezete,
 szabadstrand,
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 temető
fejlesztése.
C. Partvédőművek fejlesztése
Partvédőművek fejlesztése, jelenlegi műszaki konstrukció megváltoztatása, új part-víz
kapcsolat létrehozására (pl. sólyapálya kialakítása, stb.). A fejlesztés magába foglalhatja a
partvédőműhöz közvetlenül kapcsolódó közterület, önkormányzati terület fejlesztését is.
Strandok területén fejlesztés nem támogatható.
D. Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések
A támogatás célja a település lakosságmegtartásának, közösségfejlesztésének érdekében, a
helyi értékekre épülő kisléptékű közterületi fejlesztések megvalósítása. Például: szobor,
emlékhelyek, emlékművek (új vagy meglévő megújítása) tanösvény, közösségi tér,
rendezvénytér (tér + infrastruktúra + színpad) kialakítása, stb.
A felsorolás nem jelent konkrét támogatási terület lehatárolást, csak példálózó jellegű.
A támogatás épület fejlesztésre, járda, parkoló kialakításra, felújítására nem vehető igénybe.
A támogatás mértéke:
a) A legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő
részére a projekt elszámolható összköltségének maximum 90%-a;
b) Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal
rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének
legfeljebb 50%-a;
A támogatás minimum és maximum értéke:
a) minimum 1 millió Ft – maximum 5 millió Ft a legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal
rendelkező nem parti települések és Aszófő részére,
b) minimum 3 millió Ft – maximum 15 millió Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az
1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére.
A támogatottak köre: helyi önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok.
A Szakértői Bizottság összetétele:
 a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által delegált személy (1 szavazat),
 a Balatoni főépítész; amennyiben a pályázatok elbírálásakor még nem kerül kinevezésre,
az esetben Somogy, Veszprém- és Zala megye állami főépítészei, az illetékességi
területükhöz tartozó pályázatok tekintetében (1 szavazat)
 a Somogy, Veszprém- és Zala Megyei Közgyűlések elnökei, vagy az általuk delegált 1-1 személy
(3 szavazat),
 az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselője (1 szavazat).
A pályázat nyerteseiről a Tanács elnöke által aláírt döntési lista készül, amely tartalmazza a
nyertes pályázók adatait, az elnyert támogatás összegét és ebből a költségvetési évben
kifizetni tervezett összeget. A döntési lista nem minősül kötelezettségvállalásnak.
Szakmai értékelés szempontjai

Adható
pontszám

A projekt indokoltsága, reális igényekkel való alátámasztottsága

0-20 pont

A projekt fenntarthatóságának vizsgálata.

0-35 pont
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Szakmai értékelés szempontjai

Adható
pontszám



Környezeti fenntarthatóság max. 15 pont
 A projektben érvényesülnek a Fenntarthatósági Útmutató II. Zöldfelületek
tervezésének általános szempontjai című fejezete 1-10. alfejezeteiben
szereplő ajánlások. Rész-szempontra adható összpontszám: 0-10 pont
Értékelés alkalmazott ajánlásonként, egy alfejezetből több ajánlás is
megvalósítható, melyek külön-külön kerülnek pontozásra:
o Adott alfejezetből nem alkalmazott ajánlást, vagy a leírt
alkalmazás szakmailag nem megfelelő, vagy az adott alfejezetet
nem relevánsnak jelölte: 0 pont
o Adott alfejezet ajánlásának passzív alkalmazása: 1 pont,
o Adott alfejezet ajánlásának aktív, cselekvő alkalmazása: 2 pont.
 A projekt illeszkedik a Fenntarthatósági Útmutató I.1. Nemzeti
Fenntarthatósági Keretstratégia és a I.2. Balaton Kiemelt Térség
Fejlesztési Programja fejezeteiben ismertetett alapelvekhez
o Teljes mértékben illeszkedik: 5 pont
o Részben illeszkedik: 3 pont
o Nem illeszkedik: 0 pont



Társadalmi fenntarthatóság max. 15 pont
 A projekt tartalma a helyi társadalmi igényeknek megfelelően került
megtervezésre: 9 pont
 A projekt tartalmának megtervezésébe bevonták a helyi embereket: 3 pont
 A projekt előkészítésébe és megvalósításába helyi civil szervezetet is
bevonnak: 3 pont



A projekt üzemeltetése/fenntartása biztosított 0/3 pont



A projekt által érintett terület tulajdoni lap szerinti besorolása közkert/közpark 0/2
pont
A projekt műszaki megvalósítási módjának indokoltsága: a bírálat a műszaki
dokumentáció (kötelezően becsatolandó) és a közterület alakítási terv (benyújtása nem
kötelező) alapján történik.
A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az 1.500 főt
 Parti település 2 pont
 Nem parti település és Aszófő 5 pont
Adható szakmai pontszámok összesen:

0-20 pont
0 / 2 / 5 pont
max. 80 pont
Adható
pontszám

A projekt pénzügyi megvalósíthatósága
Az elszámolni kívánt költségek kapcsolódnak a projekt tartalmához
 Teljes mértékű kapcsolódás 5 pont
 Van nem kapcsolódó költségtétel 3 pont
 A költségek egyáltalán nem kapcsolódnak 0 pont
A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott, az egyes költségelemek
megfelelnek a szokásos piaci áraknak, vagy az eltérés okát a pályázó megfelelően
indokolja

0 / 3 / 5 pont

0-5 pont

A projekt költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos megoldásokat

0-5 pont

A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel

0-5 pont

Adható pénzügyi pontszámok összesen:

max. 20 pont

Adható szakmai és pénzügyi pontszámok mindösszesen:

max. 100 pont
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Nem támogathatóak azok a pályázatok:
 amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érnek el 60 pontot (szakmai és pénzügyi
pontszámok összesen), vagy
 amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érik el az 50 szakmai pontot (szakmai
értékelés szempontjai).
A Tanács az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatást állapíthat meg az alábbi esetekben:
 forráshiány;
 nem reális költségvetés;
 a pályázat nem támogatható költségtételeket tartalmaz.
A pályázati felhívás tervezett lebonyolítási ütemezése:
 Megjelentetés az ITM – BFT támogatási szerződés aláírását és a felhívás MÁK általi
nyilvántartási rendszerbe vételét és jóváhagyását követő 10 munkanap.
 A pályázatok beadási határideje: a pályázati felhívás megjelenését követő 45-75 nap.
 A pályázatok bírálata - a meghirdetés időpontjától függően - a BFT nyári rendkívüli, vagy
szeptemberi ülésén tud megvalósulni.
Kérjük a tisztelt Tanácsot, hogy fogadja el a településfejlesztési beruházások támogatásának
jelen előterjesztésben megfogalmazott fő feltételeit.
Siófok, 2019. november 28.
Balatoni Integrációs Kft.

…./2019 (12.06.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2020. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A BFT a 2020. évben várhatóan rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználását az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a forrás
felhasználására vonatkozó egyeztetést lefolytassa az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal.
Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint
2. A Tanács elfogadja a Településfejlesztési beruházások támogatása tárgyú pályázati felhívás
jelen előterjesztésben foglalt feltételrendszerét és megbízza munkaszervezetét a pályázati
felhívás részletes kidolgozásával, a szükséges egyeztetések (ITM, BFT-tagok) lefolytatásával,
valamint a pályázat lebonyolításával.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint
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Melléklet
Javasolt szakmai kritériumok a Balaton Fejlesztési tanács által támogatott
rendezvényekre:
Turisztikai szempontból kiemelt
rendezvények
Rendezvények szakmai színvonalához
kapcsolódó szempontok
 Illeszkedés a Balatonhoz és a Balatont
körülölelő régióhoz, mint természeti
erőforrásról kialakult képhez, érvényesül a
„Balatoniság”
 A Balaton meglévő imázsának erősítése
 Kapcsolódás a házigazda település, a
térség, illetve a régió turisztikai kínálatához
 Önálló, legalább belföldi hatókörű
turisztikai vonzerőt jelent – plusz
vendégszámot és vendégéjszakát generál
 Segíti a térbeni és/vagy időbeni
megfelelő koncentrációt
Az a rendezvény segíti elő a koncentráció,
vagy „kritikus” tömeg megvalósulását,
amelyik például egy időben több helyszínt
kapcsol be, vagy olyan másik
rendezvénnyel egyidőben rendezik,
amelyiknek célközönsége hasonló
érdeklődésű.
 Az attrakció a fenntarthatóság
követelményeit (gazdasági, társadalmi,
környezeti) kielégíti
 Magyar értékeket (kulturális, gasztro,
sport) is felvonultat.
 Biztosított a célcsoportok igényeinek
kielégítése
 A megvalósítás helyszíne megfelel a
magas minőségi elvárásoknak
 Érvényesül a helyi gazdasági hatás
 Biztosított a rendezvény
akadálymentesítése, egészségkárosodottak,
szeniorok részére
 A rendezvényen belüli programok
szinergikusak
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Helyi identitás erősítése céljából
támogatott rendezvények
Rendezvények szakmai színvonalához
kapcsolódó szempontok
 Illeszkedés a Balatonhoz és a Balatont
körülölelő régióhoz, mint természeti
erőforrásról kialakult képhez, érvényesül a
„Balatoniság”
 Illeszkedik a megyei fejlesztési
koncepcióhoz.
 Kapcsolódás a házigazda település, a
térség, illetve a régió turisztikai kínálatához

 Az attrakció a környezeti
fenntarthatóság követelményeit kielégíti
 Magyar értékeket (kulturális, gasztro,
sport) is felvonultat.
 Biztosított a célcsoportok igényeinek
kielégítése
 A megvalósítás helyszíne megfelel a
magas minőségi elvárásoknak
 Érvényesül a helyi gazdasági hatás
 Biztosított a rendezvény
akadálymentesítése, egészségkárosodottak,
szeniorok részére
 A rendezvényen belüli programok
szinergikusak
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Turisztikai szempontból kiemelt
rendezvények
Rendezvények marketing
tevékenységéhez kapcsolódó szempontok
 Legalább belföldi
marketingkommunikáció megvalósítása
 Marketingterv, kommunikációs terv
készítése
 A rendezvényről adatszolgáltatás a
helyi/térségi turisztikai egyesület és/vagy
illetékes Tourinform iroda, és a balatoni
rendezvénynaptárt gondozó szervezet felé
 Kiajánlható, csomagba építhető - ennek
érdekében a környékbeli szálláshelyekkel,
vendéglátó egységekkel a rendezvényt
megelőzően (min.: 1 hónap) felveszi a
kapcsolatot. TDM együttműködés igazolása.

Helyi identitás erősítése céljából
támogatott rendezvények
Rendezvények marketing
tevékenységéhez kapcsolódó szempontok
 Belföldi marketingkommunikáció
megvalósítása
 Marketingterv készítése (kb.1 oldal)
 A rendezvényről adatszolgáltatás a
helyi/térségi turisztikai egyesület és/vagy
illetékes Tourinform iroda, és a balatoni
rendezvénynaptárt gondozó szervezet felé
 Kiajánlható, csomagba építhető - ennek
érdekében a környékbeli szálláshelyekkel,
vendéglátó egységekkel a rendezvényt
megelőzően (min.: 1 hónap) felveszi a
kapcsolatot. TDM együttműködés igazolása.

Rendezvények helyszínéhez kapcsolódó
szempontok

Közbiztonsági szervezetekkel
egyeztetett közbiztonsági terv megléte
(beküldés rendezvény előtt 2 héttel)
A közbiztonsági terv javasolt szerkezete
letölthető az alábbi elérhetőségről
http://www.balatonregion.hu/biztonsagi_ter
v

Infrastrukturális adottságok
Illemhelyek

illemhelyek megfelelő száma,
kitáblázottsága

mozgáskorlátozottak részére
alkalmas illemhelyek

illemhelyek tisztaságának,
megfelelő higiénés állapotának folyamatos
biztosítása
Családbarát szolgáltatások – amennyiben
releváns

Rendezvények helyszínéhez kapcsolódó
szempontok
 Közbiztonsági szervezetekkel
egyeztetett közbiztonsági terv megléte
(beküldés rendezvény előtt 2 héttel)
A közbiztonsági terv javasolt szerkezete
letölthető az alábbi elérhetőségről
http://www.balatonregion.hu/biztonsagi_ter
v
 Infrastrukturális adottságok
Illemhelyek
 illemhelyek megfelelő száma,
kitáblázottsága
 illemhelyek tisztaságának, megfelelő
higiénés állapotának folyamatos biztosítása
Családbarát szolgáltatások – amennyiben
releváns

Rendezvények költségvetéséhez
kapcsolódó szempontok
 A rendezvény teljes költségvetésének el
kell érnie a támogatási összeg négyszeresét.
Támogatás összege
Minimum támogatási összeg: 1 millió Ft.

Rendezvények költségvetéséhez
kapcsolódó szempontok
 A rendezvény teljes költségvetésének el
kell érnie a támogatási összeg kétszeresét.
Támogatás összege
Minimum támogatási összeg: 500 e Ft.
Maximum támogatási összeg: 1 millió Ft.
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