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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(hirdetmény)
Fertőd Város Önkormányzata, pályázatot hirdet
a NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú,
„A városközpont megújítása Fertődön” projekt keretében
az Települési Turizmusfejlesztési Akcióterv kidolgozása témakörben.
Kódszám: F-04-2014

1. A pályázat célja
Fertőd város vonzerőit, kiegészítő szolgáltatásait összeszedve, összhangba hozva ki kell
alakítani a város turizmusfejlesztésének koncepcióját és az ahhoz igazodó
intézkedéseket, programokat, akciókat.
Települési Turizmusfejlesztési Akcióterv kidolgozása
A lakossági és intézményi célcsoportok által megfogalmazott igények:


Hiányzik a turisztikai szervezeti háttér, a település konkrét és részletes turisztikai
koncepciója,



Hiányoznak a tájékoztató füzetek és az útbaigazító táblák, valamint a komplex
turisztikai szolgáltatások,



A városnak, ilyen jelentős kulturális örökség birtokában, turizmusában arra
építkezve, jobban ki kell használnia az Esterhazy-kastély jelenlétét, illetve az
ezekhez kapcsolódó/kapcsolható egyéb vonzerőt, kiegészítő szolgáltatásait.

Az itt élők szeretnének büszkék lenni arra, hogy egy otthonos, meghitt, zöldfelületben
gazdag, mégis dinamikusan fejlődő, a megyei és az ország vérkeringésébe szervesen
bekapcsolódó jelentős kulturális örökséggel rendelkező kisvárosban élnek.
A pályázat egy turizmusfejlesztési akcióterv, ezért a következőket kell, hogy tartalmazza:


Nyugat-dunántúli régió bemutatása,



Sopron-Fertőd kistérség bemutatása,



Fertőd város vonzerő és értékleltárja,



SWOT analízis,



Statisztikák (vendégforgalom, látogatószám),



Fotók
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A kisváros otthonos, levegős, tágas, barátságos, mindezt tükrözik az itt működő
vendéglátó-ipari egységek, sok benne a zöld terület, a sportlehetőség, a játszótér, a jó
infrastruktúra, (kerékpárutak) és minden korszerű szolgáltatás elérhető, ami a kisvárosi
ember számára szükséges.
2. A pályázattal kapcsolatos célcsoportok





Fertőd és a kistérség lakossága,
Helyi vállalkozók,
Helyi civil szervezetek,
A településre látogató turisták

3. A pályázattal kapcsolatos elvárások

1. A pályázatban el kell készíteni egy Fertődre jellemző Turizmusfejlesztési Akciótervet. A
terv tartalmazhatja Fertőd város arculati pályázatának győztese által készített arculati
elemeket.
2. Az akcióterv tegyen javaslatot egy szerkeszthető kiadványra, amit az adott időszak
programterveivel lehet feltölteni, sokszorosítani. A kiadvány készítésekor az arculati terv
győztes pályamunkájában szereplő arculati elemek felhasználhatók. A kiadvány
elektronikus úton is legyen megjeleníthető. A kiadvány biztosítson reklámozási felületet
egy-két a településen működő vállalkozás számára.
A pályázatban utalnia kell a település értékeire, annak jellegét hangsúlyosan tartalmaznia
kell.
A pályázatnak tartalmaznia kell a fenti kiadvány tervezetet, nyomtatott és digitális
formában is át kell nyújtani azt a pályázónak, valamint szükséges egy prezentációs CD
átnyújtása is.
A pályázat nyílt, ugyanakkor nem vehet részt az a cég, vagy személy, aki csődeljárás,
felszámolás, végelszámolás alatt áll, lejárt esedékességű adó vagy TB tartozása van.
Az Önkormányzat a pályázatot meghirdeti és közzéteszi az internetes oldalán, valamint
további internetes és nyomtatott médiumban.
A pályázat elkészítése kapcsán felmerülő költségeket az Önkormányzat nem vállalja át.

4. Pályázattal kapcsolatos határidők

A pályázatok beküldésének határideje: 2014. december 1. 10 óra.
A pályázatok elbírálása: 2014. december 5.
Tervezett szerződéskötés dátuma: 2014. december 8.
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5. Pályázat benyújtásának módja
Színes nyomtatóval kinyomtatott mintapéldányok a kért alkalmazásokból. Műszaki, és
stílus leírások – nyomdai, grafikai útmutató, kódex.
A pályázatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A pályamunkákat 2 példányban
(egy eredeti és egy másolat), valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD
lemezen az eredeti dokumentumokat szkennelve), zárt csomagolásban, kizárólag
személyesen az alábbi címen kell benyújtani ügyfélfogadási időben:
Fertőd Város Önkormányzata
9431 Fertőd Madách sétány 1.
dr. Kiss Bernadett projektmenedzser
Horváthné Hatos Éva projektmenedzser
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát: F-04-2014
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A
pályáztató kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra,
perc megjelölésével.
A pályázat jeligés, így az anyagban KÜLÖN ZÁRT BORÍTÉKBAN kérjük megadni a
következő adatokat: pályázó neve, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma, szervezeti
pályázó esetén: pályázó szervezet képviselőjének neve, elérhetősége. kszabor@gmail.com
A pályázat elbírálása egyfordulós. A beérkezett pályamunkákat egy szakmai bíráló
bizottság bírálja el.
A pályázatokat a települési Önkormányzat egy ennek a pályázatnak az elbírálására
létrehozandó munkacsoportja bírálja el.
A győztes pályázó Fertőd Város Önkormányzat Települési Turizmusfejlesztési Akcióterv
kidolgozásáért, illetve annak adott időszakra eső turisztikai programjainak 500 - 1000
példányszámban történő papír alapú megjelenítéséért bruttó 1 000 000 forintot
díjazásban részesül.
A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázati anyagát a díjazás fejében kizárólagos joggal
Fertőd Város Önkormányzata jogosult használni. Az arra vonatkozó szerzői jogok
kizárólagosan Fertőd Város Önkormányzatát illetik meg.
A nyertes pályázóval Fertőd város Önkormányzata szerződést köt. A projekt elem a
NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, „A városközpont megújítása
Fertődön” című, projekt ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) program részeként
valósul meg.
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A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket 2014. december 1.-ig a 06/99-537043-as telefonszámon (41-es mellék) (hétfő-csütörtök: 9-15 óráig) vagy a
beruhazas@fertod.hu e-mail címen tehetik fel.
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