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Tisztelt Képviselőtestület!

A Pénzügyminisztérium pályázatifelhívást bocsátott ki TOP-I .2.t-l6kódszám alatt társadalmi
és környezeti szempontból fennt arthatő turizmusfej lesztés címen.

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus
turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintú turiszlikai vonzerő elemekre
épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű,
turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításara,
fejlesztésére nyílik lehetőség a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése
érdekében.

A pályazatban önállóan támogatható tevékenység a térségben jelentős kulturális és örökségi
helyszínek turisztikai fejlesztése, amelyek keretében azattrakciőtazépitettés szellemi örökség
értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcíővá fejleszteni, és ezen
értékekhez illeszkedő láto gatőbarát- és élmény-elemekkel bővíteni.

Fenti felhívás alapjan Veszprém megye esetében a rendelkezéste á|ló páIyazati fonás
1.195 millió forint.
A támogatási kérelmeket elektronikus formában 202I. március 8-ig lehet benyújtani. A
támogatás mértéke minimum 50, maximum 250 millió forint. A projektek t}}%-ban
ftnanszirozottak, mely mérték abban az esetben csökken, ha a pályazat összeállítása során a
feladatok közé kerül nem támogatható műszaki tartalom, mely a teljes körű megvalósításnak
része kell, hogy legyen, illetve, ha a megvalósult fejlesztés jövedelem termelő.

Az Önkormányzata reformkorban a PápaiReformátus Kollégiumban tanuló Petőfi Sandornak
kívtín emléket állítani azzal, hogy a Petőfi utcai lakóhtzáből emlékhely kialakítására nyújt be
pályázatot. A projekt tartalmazza az épilet felújítását, valamint emlékhely kialakítását.

A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó ogyes törvények módosításáról szóló 20II. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települósi
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

összeállította: szakács zsolt köztisztviselő

Pápa,202I. februaí 15. W
Dr. Aldoió Tamás

polgármester



HATÁRO ZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkorrnányzata Képviselőtestületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011, évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szőlő 2'/ l202L (L29,) Korm.
rendel ettel kihirdetett ve szé lyhely zetb en a követke ző dönté st hozza:

A Polgármester egyetér1 a TOP-1.2.1-1,6 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból
fenntafiható turizmusfejlesztés elnevezésű pályázat benyújtásával. Eredményespá|yázat esetén
a megvalósításlroz szükséges saját folrás összegét Pápa Város Önkormányzata 202I. évi
költségvetéséberr felmerüléskor biztosítj a.

A Polgármester rendelkezik apályázat benyújtásáről, apáIyázatmegvalósításával kapcsolatban
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételéről.

Határidő: 202l. március 8., illetve folyamatos
Felelős: Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Szalai Krisztina gazdasági osztály v ezető


