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Háttér
•

„Kiváló Európai Desztináció - European Destinations of
Excellence” program 2007-től kezdődően évente más és más
témában kerül kiírásra tagállamokban és a csatlakozó országokban

•

Célja, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai desztinációk
értékeire, sokszínűségére

•

A 2007-es év témája a vidéki turizmus volt, a magyarországi
győztes az Őrség volt

•

A 2008-as kiírás témája az élő hagyományok bemutatása volt a
turizmusban, amikor a Hortobágy volt a nyertes
Európai hálózat (EDEN Network)

•

Háttér

•

A projekt magyarországi lebonyolítója a Magyar Turizmus Zrt.

•

A kiválasztás pályázati úton történik

•

A kiválasztás hazai szempontrendszerét és eljárásrendjét a Magyar
Turizmus Zrt. dolgozta ki, és az Európai Bizottság jóváhagyta

•

A projekt az Európai Unió és a Magyar Turizmus Zrt.
társfinanszírozásában valósul meg

A projekt célja és indokoltsága

•

A projekt célja, hogy kiválasztásra kerüljenek európai szinten is
versenyképes desztinációk, amelyek ökoturisztikai kínálatukat,
szolgáltatásaikat magas színvonalon mutatják be a turisták számára

•

A nyertes desztináció többek között
– Színvonalasan mutatja be természeti örökségét, védett
területeit, ökoturisztikai szolgáltatásait,
– sikeresen alkalmazza a társadalmi-kulturális-környezeti
fenntarthatóság elveit,
– Valamint tevékenységét példaértékű térségi összefogásban végzi

A projekt célja és indokoltsága

•

A projekt elindításával az Európai Bizottság ösztönözni kívánja
–
–
–
–

•

a szezonalitás és a területi koncentrációk oldását,
a fenntartható turizmusfejlesztési modellek terjedését,
az ún. jó gyakorlatok közötti tapasztalatcserét,
továbbá a szakmai kapcsolatok erősödését

A kiválasztás komoly elismerést jelent, amely sok tekintetben további
lendületet adhat a győztes térség turisztikai fejlődésének

Kik pályázhatnak?
•

A pályázók olyan térségi turisztikai összefogások lehetnek,
– melyek legalább 3 településből (települési önkormányzat) állnak,
ahol az összefogás által érintett terület térségi nagyságú
– az együttműködésben legalább 3 turisztikai szolgáltató részt
vesz
– Partner az illetékes nemzeti park igazgatóság
– Az összefogásban legalább egy ökoturizmushoz kapcsolódó
civil szervezet részt vesz

Kik pályázhatnak?
A térségben található legalább egy védett terület, amely
- Nemzeti park, vagy egyéb országos jelentőségű, egyedi
jogszabállyal védett terület (pl. natúrparkok, tájvédelmi körzet,
természetvédelmi területek)
- A NATURA 2000 hálózathoz kapcsolódik
Továbbá
- A pályázó a desztinációra 1-3 db egyenként 3-4 napos
tartózkodási javaslatot dolgoz ki
- A pályázó vállalja az Európai Unió és az ENSZ Turisztikai
Világszervezet fenntartható turizmussal kapcsolatos
dokumentumainak terjesztését

Kik pályázhatnak?
A pályázatot, mint gesztor beadhatja
-

Önkormányzat

-

Kistérségi társulás

-

Közhasznú társaság/non-profit kft

-

Alapítvány

-

Helyi vagy térségi civil szervezet

Értékelés szakmai szempontjai
•

A főbb értékelési szempontok a következők:
– Tudatos termékfejlesztés: ökoturisztikai kínálat, fejlesztések, kínálat
komplexitása, szezonalitás, földrajzi koncentráció csökkentése,
marketingtevékenység, környezeti fenntarthatóság
– Infrastruktúra: táblázás, turisztikai információs, látogatóközpont,
szálláskínálat, térség általános megjelenése, akadálymentesítettség
– Szervezeti háttér, partnerség, képzés: térségi partnerség, helyiek
bevonása, természeti értékek oktatása, társadalmi fenntarthatóság,
vendégelégedettség mérése, helyszínbejárás

•

A szempontrendszert a Pályázati Útmutató részletesen tartalmazza

Értékelés eljárásrendje
•

A pályázatok elbírálása az MT Zrt. szervezeti keretei között,
továbbá külső szakértők bevonásával zajlik le.

•

A formai és többlépcsős szakmai értékelést az MT Zrt. által felállított
Értékelő Csoport végzi.

•

A formai értékelés során a jogosultsági szempontok, továbbá a csatolt
mellékletek kerülnek megvizsgálásra; ezt követően kerül sor a szakmai
értékelésre

•

Az értékelés során sor kerül(het) a térségek helyszíni bejárására is

•

A végleges döntést egy Budapesten megrendezésre kerülő szakmai
záró konferencia keretei között az ún. Döntőbizottság hozza meg

•

A záró konferencián az értékelés során öt legjobb eredményt elérő
turisztikai desztináció bemutatkozási lehetőséget kap

Elnyerhető támogatások
•

A promóciós tevékenységek megvalósítása a kedvezményezett
részéről pénzügyi ráfordítást nem igényel

•

A győztes desztináció részt vehet az Európai Turizmus Fórum
ünnepélyes díjkiosztó ünnepségén 2009 őszén

•

A fődíjat elnyerő desztináció mellett az MT Zrt. az összes pályázót
promóciós támogatásban részesíti

•

Az MT Zrt. ezzel is ösztönözni kívánja a pályázaton való
részvételt, illetve hangsúlyozni kívánja, hogy a projekt elsősorban
nem a győztes desztinációról, hanem sokkal inkább a részvételről, a
közös tanulási folyamatról, továbbá a jó gyakorlatok terjedéséről szól

Elnyerhető támogatások
1. helyezett
•
•

A hazai győztes térség elnyeri a „Magyarország legjobban fejlődő
ökoturisztikai desztinációja” címet
A promóciós támogatások a következők:
– Az MT Zrt. a térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez segítséget
nyújt
– Részvétel a 2009. évi Európai Turizmus Fórumon
– Film a desztinációról az Európai Bizottság szervezésében
– Részvétel az EDEN desztinációk európai hálózatában
– A térséget bemutató magyar és angol nyelvű szakmai kiadvány
– Kiemelt megjelenési lehetőség az MT Zrt. http://eden.itthon.hu hazai
honlapján, valamint a www.edenineurope.eu európai turisztikai
honlapon
– Bemutatkozási lehetőség az MTV 1-es csatornájának reggeli
„Programajánló” című műsorában

Elnyerhető támogatások
1. helyezett

•
•
•
•
•

Bemutatkozási lehetőség az MT Zrt. standján az Utazás 2010
kiállításon
Újságírói Study Tour szervezése a térségbe
Szakmai közönség részére bemutatkozási lehetőség a döntőben egy
előadás keretében
Megjelenés az ‘Itthon otthon van’ kiadványban
Elismerő oklevél

Elnyerhető támogatások
2-5. helyezett (döntősök)

•
•
•
•
•

Szakmai közönség részére bemutatkozási lehetőség a döntőben egy
előadás keretében
Megjelenés az ‘Itthon otthon van’ kiadványban
Megjelenési lehetőség az http://eden.itthon.hu honlapon
Megjelenés az MTV 1 Programajánló műsorában
Elismerő oklevél

Elnyerhető támogatások
6+ helyezett (pályázók)

•

Megjelenési lehetőség az http://eden.itthon.hu honlapon

•

Megjelenés az MTV 1 Programajánló műsorában

•

Elismerő oklevél

Gyakorlati tudnivalók
•

Lebonyolítás időszaka: 2008 december – 2009. június

•

A pályázati dokumentumok, valamint az Információs Napok pontos
időpontjai és helyszínei letölthetők a http://eden.itthon.hu honlapon

•

Az Információs Napok mellett a pályázatok elkészítéséhez támogatást
nyújt a március 12-ig működő Help Desk Tanácsadói Szolgáltatás
(eden@itthon.hu) – 3 munkanapon belül válaszol, gyakori kérdésekre a
válaszokat megjeleníti a http://eden.itthon.hu honlapon

•

Egyszeri hiánypótlási lehetőség (kivéve formanyomtatvány)

•

A pályázatok leadási határideje: 2009. március 16.

Gyakorlati tudnivalók
•

•

Leadás formai követelményei
– Lezárt boríték
– Egy eredeti és egy másolati példány
– Elektronikus példány ( CD-n )
– Borítékon: „Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai
desztinációja pályázat” felirat
– Pályázati anyagok szövegszerkesztővel és magyar nyelven
töltendők ki
Pályázati anyag tartalma:
– Kitöltött pályázati formanyomtatvány
– 1. számú Melléklet (Partnerségi Nyilatkozat)
– Pályázatot benyújtó szervezet alapító okirata, ill. az alapítást
igazoló releváns dokumentuma
– Térségről készült promóciós anyagok (pl. kiadványok, filmek,
stb.)
– Térség turizmusfejlesztési dokumentuma, amennyiben
releváns

Köszönöm a figyelmet!

