PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
,,KIVÁLÓ EURÓPAI DESZTINÁCIÓK –
MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ ÖKOTURISZTIKAI DESZTINÁCIÓJA”

Az Európai Bizottság 2008-ban harmadik alkalommal írt ki pályázatot az ún. ,,European
Destinations of Excellence”, azaz a ,,Kiváló Európai Desztinációk” témában. A pályázat
keretében megvalósítandó projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai
desztinációk értékeire, sokszínűségére, továbbá, hogy a turisztikai fejlesztéseiket a társadalmikulturális-környezeti fenntarthatóság elvei mentén végző desztinációk promócióját támogassa.
A projekt keretében minden évben kiválasztásra kerül az Európai Unió tagállamaiban egy ,,kiváló
desztináció”, amely különféle díjazásokban részesül. A projekt végrehajtásával az Európai
Bizottság többek között ösztönözni kívánja a szezonalitás és a területi koncentrációk oldását, a
fenntartható turizmusfejlesztési modellek terjedését, továbbá elő kívánja segíteni a jó gyakorlatok
közötti tapasztalatcserét, illetve a szakmai kapcsolatok erősödését a díjazásban részesülő
desztinációk között.
A 2008/2009-ben induló projekttéma a ,,Tourism and protected areas”, aminek keretében
„Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja” kerül kiválasztásra. A cél
olyan térségi turisztikai desztinációk, turisztikai együttműködések kiválasztása és díjazása, amelyek
ökoturisztikai kínálatukat magas színvonalon mutatják be a turisták számára. A pályázaton nyertes
desztináció jogosult lesz a ,,Kiváló Európai Desztináció – European Destination of Excellence’’
cím használatára.
Az elismerő címet elnyert magyarországi térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar
Turizmus Zrt. segítséget nyújt. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2009. évi Európai Turizmus
Fórumon, ahol európai társaival együtt átveheti a ,,Kiváló Európai Desztináció” díjat. A
nemzetközi piacokon való promóciót a közös európai turisztikai portálon való megjelenési
lehetőség (www.edenineurope.eu) és az Európai Bizottság által a desztinációkról készítendő film
segíti. Részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai
nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben. A
nyertesről magyar és angol nyelvű szakmai kiadvány készül, továbbá megjelenési lehetőséget kap a
Magyar Turizmus Zrt. micro-site-ján, az eden.itthon.hu honlapon, az MTV1 ,,Programajánló”
című műsorában, valamint az UTAZÁS 2010 kiállításon a Magyar Turizmus Zrt. standján. A
pályázat révén elnyerhető, a nyertest, illetve a további helyezetteket, résztvevőket illető többszintű
promóciós támogatás részletes leírása a Pályázati Útmutatóban található.
A kiválasztás hazai eljárásrendjét a Magyar Turizmus Zrt. dolgozta ki, és az Európai Bizottság
hagyta jóvá. A magyarországi projekt az Európai Uniós és a Magyar Turizmus Zrt. 75%-25%-os
társfinanszírozásával valósul meg. A projekt lebonyolítását a Magyar Turizmus Zrt. végzi.
A „Magyarország legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja” cím elnyeréséhez a
kiválasztás pályázati úton történik. A pályázók – a pályázati kiírás kritériumainak megfelelő –
települési önkormányzatok, térségi társulások, non-profit szervezetek, nemzeti park
igazgatóságok, alapítványok, valamint helyi és térségi civil egyesületek lehetnek. A jogosultsági

kritériumokat teljesítő pályázatok szakmai értékelése a Pályázati Útmutatóban található pontozási
táblázat szerint történik.
A pályázathoz kapcsolódó részletesebb információk elérhetők az eden.itthon.hu honlapon.
A tájékoztatást segítik a régiónként megtartásra kerülő Információs Napok, amelyeken az
érdeklődők meghallgathatják a pályázat hátterét, céljait, illetve a konkrét pályázati információkat,
továbbá a felmerülő kérdéseikre is választ kaphatnak. Az Információs Napok célja, hogy az
érdeklődő térségeket megfelelő szakmai és gyakorlati információkkal lássák el pályázataik
elkészítéséhez. Az Információs Napok az alábbi helyszíneken, illetve időpontokban kerülnek
megrendezésre:

Időpont
Február 03. 10,00 óra
Február 03. 14,00 óra
Február 09. 11,00 óra
Február 10. 9,00 óra
Február 11. 10,00 óra
Február 11. 13,00 óra
Február 12. 10,00 óra
Február 13. 10,00 óra
Február 16. 10,30 óra

Helyszín
Csopak, Park Villa Panzió és Konferencia Központ
(Csopak, Kossuth u. 16.)
Mór, Hétkuti Wellness Hotel (Mór, Dózsa György
út 111.)
Eger, Hotel Eger (szekcióterem) (Eger, Szálloda út
1-3.)
Budapest, Boutique Hotel Zara (Budapest, V.ker.
Só u. 6.)
Debrecen, Kölcsey Központ (Debrecen, Debrecen,
Hunyadi utca 1-3.)
Berekfürdő, Thermal Hotel Szivek (Berekfürdő,
Hortobágyi út 1.)
Szeged, IH Rendezvényközpontban (Szeged, Felső
Tisza-part 2.)
Szombathely, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(Szombathely, Honvéd tér 2.)
Pécs, Hotel Palatinus (Pécs, Király u. 5.)

Régió
Balaton
Közép-Dunántúl
Észak-Magyarország
Budapest-Közép-Dunavidék
Észak-Alföld
Tisza-tó
Dél-Alföld
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl

További információ a pontos helyszínekről, időpontokról az eden.itthon.hu honlapon elérhető.
A pályázattal kapcsolatos információhoz jutást segíti továbbá az ún. Help Desk tanácsadói
szolgáltatás 2009. január 8. - 2009. március 12. között. A Magyar Turizmus Zrt. által működtetett
ingyenes tanácsadói szolgáltatás a hozzá e-mailen keresztül beérkező kérdéseket 3 napon belül emailen válaszolja meg, valamint a gyakran felmerülő kérdéseket megjeleníti az eden.itthon.hu
honlapon, ezáltal azok minden pályázó számára hozzáférhetőek lesznek.
A Help Desk tanácsadói szolgáltatás elérhetősége: eden@itthon.hu
Leadás helye, határideje, formája
A pályázatokat nyomtatott és elektronikus formában, postán vagy személyesen lehet eljuttatni a
Magyar Turizmus Zrt. Piac és Termékmenedzsment Irodájához (1115 Budapest, Bartók
Béla út 105-113.).
• A személyes leadás határideje: 2009. március 16., 16.00 h
• A postai leadás határideje: 2009. március 16-i postai bélyegzővel ellátott ajánlott
küldemény
Budapest, 2009. január 8.

