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„Vidéki MUZSA kerestetik —

Műemlékek, Úti célok, Zseniális
Attrakciók” pályázat benyújtása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű Pénzügyi Bizottság
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Földesi Boglárka városmenedzser

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Bizottság 2017-ben tizenegyedik alkalommal pályázatot irt ki az ún. „European
Destinations of Excelience” azaz a „Kiváló Európai Desztináciúk” témában.

A kezdeményezés általános célja, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai desztinációk
értékeire, sokszínűségére, továbbá, hogy a turisztikai fejlesztéseiket a társadalmi-kulturális-
környezeti fenntarthatóság elvei mentén végző úti célok prom6cióját támogassa.

Az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhivásra minden egyes tagállam esetében az Illetékes
turizmusirányitásért felelős szervezet, illetve az általa delegált valamely más, szintén állami
kompetenciába tartozó turisztikai szervezet nyújthatott be pályázatot. Hazánkban a Magyar
Turisztikai Ügynökség látja el a projektfejlesztéssel, lebonyolítással kapcsolatos operatív
feladatokat, együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.
A Magyar Turisztikai Ugynökség sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz a projekt
magyarországi lebonyolítására.

A 20 17-ben a „Vidéki MÚZSA kerestetik — Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók”
témakörben Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja kerestetik. A projekt konkrét
célja, hogy kiválasztásra kerüljön egy európai szinten is versenyképes desztináció, amely a már
legalább két éve létező, a helyi kézzelfogható kulturális énékeikre (p1. kulturális-történelmi
örökség vagy kortárs kultúra, mint például a hagyományos történelmi vagy régészeti
emlékműveklhelyszinek, ipari létesítmények, múzeumok, színházak, galériák, kortárs építészeti
alkotások, modern városi kerületek, városok „kisebbségek által lakott részei” stb.) alapozott
speciális turisztikai kínálatával elnyerheti a „Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja”
címet.

A kiválasztás egyben elismerést jelent, amely sok tekintetben további lendületet adhat a győztes
térség turisztikai fejlődésének. A nyertes desztináció promóciós támogatásban részesül, amelynek
révén lehetővé válik, hogy a térség Európai Uniós társaival közösen jelenjen meg a nemzetközi
piacokon.
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A pályázaton elnyerhető támo2atás

A pályázaton nyertes desztináció jogosult a „European Destination of Excellence — Kiváló
Európai Desztináciő’ cím használatára.

Az elismerő címet elnyerő hazai térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar
Turisztikai Ugynökség 2.000.000 Ft értékben járul majd hozzá.

• A nyertes térség részt vehet továbbá a 2018. évi Európai Turizmus Fórumon Brüsszelben,
ahol európai társaival átveheti a „Kiváló Európai Desztináció” díjat.

• A nemzetközi piacokon való promóciót a közös európai portálon való megjelenési
lehetőség és az Európai Bizottság által a desztinációkról készítendő kisfilm/képmontázs
segíti.

• Részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai
nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben.

• A nyertesről háromnyelvű szakmai összefoglaló készül, továbbá megjelenési lehetőséget
kap a Magyar Turisztikai Ugynökség micro-site-ján, az eden.itthon.hu honlapon.

A pályázat benyúitási határideje: 2017. június 30.
Elnyerhető promóciós támo2atás értéke: 2.000.000 Ft
TámoEatás mértéke: 100 %

A fenti tevékenységek megvalósítása a kedvezményezettek részéről pénzügyi ráfordítást nem
igényel, azokat az EU-s források és a Magyar Turisztikai Ugynökség költségvetése teljes
mértékben fedezi. A tevékenységeket a Magyar Turisztikai Ugynökség koordinálja, a
kedvezményezett térségekkel szorosan együttműködve.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
EDEN XI. - „Vidéki MÚZSA kerestetik — Műemlékek, Uti célok, Zseniális Attrakciók” című
pályázati dokumentációk összeállítását megkezdje, a pályázathoz kapcsolódó feltételekben a
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. képviselőjével megállapodjon, a benyújtásához szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, azokat kiadja, az Onkormányzat képviseletében aláírjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Békés, 2017. május 31.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

-.enzu’gyi ellenjegyzo


