
Program 

megnevezése
Konstrukció megnevezés Kód Támogatható tevékenységek Pályázók köre Támogatási összeg (Ft) Intenzitás Benyújtási határidő

Rendelkezésre álló 

forrás ( millió Ft)

DAOP-2.1.1/K-11

Mikro-, kis- és 

középvállalkozás, egyéni 

vállalkozások.

középvállalkozás 60%

egyéni, micro- 

kisvállalkozás 65%

2 000

DDOP-2.1.1/I-11
Mikro-, kis- és 

középvállalkozás
50% 1 000

ÉAOP-2.1.1/H-11

Mikro-, kis- és 

középvállalkozás, egyéni 

vállalkozások.

középvállalkozás 60%

egyéni, micro- 

kisvállalkozás 70%

2 000

ÉMOP-2.1.1/C-11

Turisztikai attrakciók, vendéglátóegységek, 

garantált programok, eszközkölcsönzés, 

városnézési program egyaránt szerepelhet, 

csakúgy, mint eszközbeszerzés és 

infrastruktúrafejlesztés.

Mikro-, kis- és 

középvállalkozás, egyéni 

vállalkozások.

középvállalkozás 60%

egyéni, micro- 

kisvállalkozás 70%

2 000

KDOP-2.1.1/G-11

Attrakciók, színes, színvonalas programok, 

különféle kölcsönözhető sport- és szabadidős 

eszközök éppúgy elősegíthetik, mint az 

infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés.

Mikro-, kis- és 

középvállalkozás
50% 1 400

KMOP-3.1.1/F-11

Színes kulturális és élményprogramokkal, nívós 

vendéglátóegységek létrehozásával vagy 

bővítésével egyaránt elérhetőnek látjuk.

Mikro-, kis- és 

középvállalkozás, egyéni 

vállalkozások.

min.5 millió-max.100 millió

középvállalkozás 20-40%

egyéni, micro- 

kisvállalkozás 30-50%

1 500

NYDOP-2.1.1

Kulturális- és élményprogramokra, szabadidős 

és sporteszközökre, valamint infrastruktúra-

fejlesztésre egyaránt lehet pályázni

Mikro-, kis- és 

középvállalkozás, egyéni 

vállalkozások.

Nonprofit GT

Kismértékű projekt

 min.5 millió-max.25 millió

Nagymértékű Balaton üdülőkörzet 

kívül  min.25 millió-max.250 millió

Nagymértékű Balaton üdülőkörzet 

min.25 millió-max.50 millió

középvállalkozás 30%

egyéni, micro- 

kisvállalkozás 50%

egyéb 30%

2 500

DAOP-2.1.3-11 750

DDOP-2.1.3/B-11, 

DDOP-2.1.3/C-11 (Üdülőkörzet)

400

 (+Üdülőkörzet 150)

ÉAOP-2.1.3-11 750

ÉMOP-2.3.1-11 750

KDOP-2.2.1/A-11, 

KDOP-2.2.1/D-11(Balatoni körzet)

700 

(+ Balatoni körzet 300)

KMOP-3.1.2/C-11

Termékfejlesztésre, turisztikai információs 

rendszerekre, marketing-tevékenységre, kutatás-

elemzési tevékenységekre, infrastruktúra-

fejlesztésre és eszközbeszerzésre

560

NYDOP-2.3.1/A-11, 

NYDOP-2.3.1/B-11 (Balatoni 

üdülőkörzet)

Turisztikai információs rendszerek 

működtetésére, marketing-tevékenységre, 

szemléletformálásra, oktatásra és 

képzésre, a szervezet működésének értékelése 

érdekében kutatás-elemzési tevékenységekre, 

fogyasz-

tói elégedettség mérésére, a visszajelzések 

gyűjtésére, infrastruktúra-fejlesztésre és 

eszközbeszerzésre

650

(+Balatoni üdülőkörzet 

200)

DAOP-4.1.2/B-11

Javítsa a rehabilitációt igénylő alföldi betegek 

hozzáférését a különböző rehabilitációs 

ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető 

szolgáltatás színvonala olyan mértékben, hogy 

az vonzóvá tegye e szolgáltatások 

igénybevételét külföldi betegek számára is 

min.20 millió-max.250 millió 95% 2 000

DDOP-3.1.3/C-11  Infrastruktúra és a szakmai háttér fejlesztésére min.20 millió-max.800 millió 95% 2 550

ÉAOP-4.1.2/C-11

Javítsa a rehabilitációt igénylő alföldi betegek 

hozzáférését a különböző rehabilitációs 

ellátásokhoz, ugyanakkor javuljon az elérhető 

szolgáltatás színvonala olyan mértékben, hogy 

az vonzóvá tegye e szolgáltatások 

igénybevételét külföldi betegek számára is 

min.20 millió-max.600 millió 95% 3 500

ÉMOP-4.1.2/A-11
Infrastruktúra-fejlesztésre, eszközbeszerzésre és 

képzésre 
min.20 millió-max.450 millió 95% 2 140

KDOP-5.2.1/C-11 min.20 millió-max.400 millió 90% 2 070

NYDOP-5.2.1/C-11 min.20 millió-max.450 millió 90% 1 250

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

TDM regisztrációs számmal 

rendelkező egyesületek, 

nonprofit gazdasági társaság

Helyi TDM szervezet

min.20 millió-max.50 millió

Gyógyhelyi TDM

 min.20 millió-max.100 millió

Térségi TDM 

min.50 millió-max.100 millió

85% 2011.márc. 1.-től

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése  

Gondozók infrastruktúra-fejlesztésére, 

eszközbeszerzésre és képzésre

Termékfejlesztésre, turisztikai információs 

rendszerek kiépítésére, marketing-

tevékenységre, oktatásra és képzésre, kutatás-

elemzési tevékenységekre és infrastruktúra-

fejlesztésre, továbbá eszközbeszerzésekre, 

fogyasztói elégedettség mérésére.

Közfinanszírozott 

rehabilitációs szakellátást 

végző egészségügyi 

szolgáltatók

központi és helyi 

önkormányzati költségvetési 

szervek, egyházak és intéz-

ményeik, alapítványok, 

nonprofit gazdasági 

társaságok és jogi 

személyiségű nonprofit 

szervezetek

2011.márc. 1.-től

Egészségipari 

Program

2011.márc. 1.-től

Helyi és térségi turisztikai desztináció  

menedzsment szervezetek létrehozása és 

fejlesztése

Eszközbeszerzésre és infrastruktúra-fejlesztés: 

vendéglátásra alkalmas létesítményekre, új 

élményelemekkel való bővítésre, valamint 

programok 

szervezésére és eszközökre

min.5 millió-max.50 millió


