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Az Orsz~ ggyűlés Házszabálya 91 . § (2) bekezdésében foglaltak szerint hozzám
intézett „N6grád megye többet érdemei, avagy Cered, Zabar, Szüaspogony, Bánna,
Vizslás, Mátraszeie, Kazár, Nagykeresztút, Sámsonháza, Kisbárkány, Nagybárkány,
Márkháza, Lucfalva, Salgótarján település önkormányzata, illetve a turizmusban
érdekelt váilalkozásal milyen reménnyel tekinthetnek a 2004 . év elé?" című

Az Európai Uniós csatlakozás évében a turizmusfejlesztési támogatási rendszer is
étalakul, hiszen a hazai finanszírozású pályázatok mellett a Strukturális Alapok
forrásai is hozzáférhetővé válnak_ A korábbiaktól altérám igy a turisztikai
pályázatoknak csak egy részét írja ki és koordinálja a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium. Tekintettel arra, hogy az európai uni©s források turisztikai célú
felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja határozza
meg, a program végrehajtásának felelőse, igy a pályázatok meghirdetője és
lebonyolítója a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalban működő Irányító
Hatóság. A ROP turisztikai prioritása, Illetve a hozzá kapcsolódó két int6zkedés
egyrészt a turisztikai vonzatók fejlesztése, másrészt a turisztikai fogadóképesség
javítása (szálláshelyek színvonalának emelése, illetve kapcsol6d6 szolgáltatási
kinélat bávitése által) .
A ROP legfőbb célja, hogy efósegltse a kiegyensOlyozott fejlődést Magyarország
régióiban. Tekintettel arra, hogy a program fejlesztési forrásainak legalább 75%-a a
négy fejletlenebb régióban kerül felhasználásra, amelybe Észak-Magyarország is
beletartozik, Így a megfelelően kidolgozott és megalapozott Nágrád megyei projektek
is jó eséllyel pályázhatnak majd . A részletes pályázati feltételek mér elérhetőek a
www.mtrfh .hu honlapon, de a Regionális Fejlesztési ÜgynOkségek is minden
szükséges információt megadnak a pályázóknak.
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A Gazdas6gl és Közlekedési Minisztérium a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program
keretében idén négy, kizárólag hazai finanszírozású pólyázatot hirdetett meg a
következő témákban ;

•

	

Gyógy- és termálfürdőkhöz kapesol6d6 kereskedelmi szálláshelyek
fejlesztésének támogatása

•

	

Gyógy- és ten*nálfQrd6k vízforgató berendezéssel tárfenő felszerelése
•

	

HACCP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása a
vend6glat6helyeken

•

	

Kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóhelyek mozgássérültek számára
törlőnő akadálymentesítésének támogatása

A hazai pályázati témák meghatározásánál figyelembe kellett venni az európai uniós
irányelveket, Így a tisztán hazai és az európai uniós forrásokböl finanszírozott
pályázati célok között átfedés nem lehetett . Ezért a hazai pályázati témák kiírásánál
az elsődleges szempont az volt, hogy kíeg6szitsék az Európai Unió áltat támogatott
célokat, hozzájáruljanak a szolgahatások színvonalának emeléséhez és segítsék a
vállalkozásokat abban, hogy meg tudjanak felelni a kázeijöv6ben hatályba 116p6
jogszabályi előírásoknak .

További támogatási lehetőséget biztosit, hogy a Költségvetési Törvény értelmében,
2004-ben a Turisztikai Célelőirányzat keretének 5%-át az ifúsAgi turizmus
feltételeinek fejlesztésére kell fordítani . A meghirdetésre kerülő pályázati témákkal
kapcsolatban már megkezdődtek az egyeztetések a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, valamint a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium között .

A vidékfejlesztésben, az alternatív jövedelemforrások biztosításában a jövőben a
mainál hatékonyabban kell élni a falusi turizmus eszközével, amelynek
fejleszt6séhez idén a SAPARD program, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár és
Vidékfejlesztési Operatív Program keretében került meghirdetésre pályázat_

Mint a fentiekből kiderül a turizmusfejlesztésre rendelkezésre állá pályázati rendszer
többszintű 6s a felölelt témák alapján igen komplex, emellett egyaránt nyitva áll az
önkormányzatok mellett a turizmusban 6rdekelt vállalkozósok számára is. Annak
érdekében, hogy az őrintettek valamennyi lehetőséget megismerj6k és minden
szűkségen információhoz hozzájussanak a jövőben kiemelt szerep hárul a kistérségi
megbízottakra valamint a régiós irodákra és honlapokra .

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2004, március „ 2-~,
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