PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület (a továbbiakban: BBKTE) az egyéb szálláshelyek
minőségfejlesztési támogatásáról szóló ……………. önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.)
alapján szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező, „egyéb szálláshely” típusú szálláshelyszolgáltatók részére

PÁLYÁZATOT HÍRDET
minőségfejlesztési támogatás igénybevételére.
A támogatás célja

I.

Az egyéb szálláshelyek minőség-javítása és a szálláshely-szolgáltatók ösztönzése minőségbiztosítási
rendszerhez való csatlakozás elősegítéséhez - Nemzeti Tanúsító Védjegy „Vendégszoba, vendégház,
apartman koronával”
Érvényesen az alábbi feltételeknek megfelelő magánszemély, vállalkozás nyújthat be pályázatot, függetlenül az általa működtetett szálláshelyek számától -, aki a pályázat benyújtásakor:

II.

1. Bük városban nyilvántartott egyéb szálláshely-szolgáltató, tagja - az általa működtetett összes büki,

2.

3.

4.

5.

bükfürdői szálláshellyel - a Büki Szobakiadók Szövetségének, és a BBKTE-nek, valamint
nyilatkozatban (pályázati űrlap tartalmazza) vállalja mindkét szervezetben tagság fenntartását a pályázat
megvalósítását a követő 2 évig.
Tájékoztatás: 2017.03.31 a határidő a tagfelvételi kérelmek beadására a BBKTE-tagság iránt, - jelen
pályázatban indulni szándékozók számára - melyeket április első hetében bírál el az Egyesület
elnöksége.
Adószámmal rendelkező vállalkozás vagy magánszemély az TEÁOR 5520 (Üdülési, egyéb átmeneti
szálláshely-szolgáltatás), TEÁOR 5590 tevékenységi körökben üzemeltet szálláshelyet. Igazolásuk
szükséges magánszemély esetén adóhatósági igazolással, vállalkozás esetén online cégjegyzék
kivonatával.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1)
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének és Bük Város Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról rendeletében
foglaltaknak eleget tett, az idegenforgalmi adó ellenőrzése során a pályázat benyújtását megelőző egy
évben hiányosságot nem tártak fel és az önkormányzattal szemben lejárt adótartozása nem áll fenn,
fizetési kötelezettségeinek eleget tett. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított igazolás (az
igazolás kiállításához kérelemként a 3.sz. mellékletét kérjük használni) szükséges a fentiekről és az
előző évben (2016.év) befizetett idegenforgalmi adó összegéről.
Nyilatkozatban (1.sz. melléklet - pályázati űrlap tartalmazza) vállalja, hogy pályázó a vendég fogadása,
elszállásolása körében köteles betartani a helyi önkormányzati rendeletekben foglaltakat, tisztességesen
és a többi szállásadóval kölcsönösen együttműködve kell eljárni. A pályázó nem működhet együtt,
illetve nem nyújthat segítséget az illegális vendégközvetítőknek (szobára terelőknek).
Nyilatkozatában (1.sz. melléklet - pályázati űrlap tartalmazza) vállalja, hogy a pályázat által érintett
szálláshelyen a megpályázott fejlesztést és a tevékenységet a pályázat megvalósítását követő 2 évig
fenntartja.
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III.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Az űrlap (1.sz. melléklet) teljes körű kitöltését a pályázó adataira vonatkozóan,
2. a tervezett, szálláshely minősége érdekében elvégzett javítás, korszerűsítés, fejlesztési munkálatok vagy
beszerzés pontos megnevezését, melyek kizárólag a Nemzeti Tanúsító Védjegy „Vendégszoba,
vendégház, apartman koronával” kategóriánkénti alapkövetelmények és a kiegészítő szolgáltatások
pontrendszere szerinti beruházások, beszerzések közül valósíthatók meg, továbbá a védjegyrendszerhez
való csatlakozás költségei számolhatók el jelen pályázati kiírásban. Tájékoztatásként a védjegyrendszer
“Minősítési adat-és felvételi lapja” a pályázati felhívás (2.sz.) mellékletét képezi.
3. jelen pályázati felhívás II/2. és 3. pontjában megjelölt okirat/igazolás, (II/3. pont szerinti igazolás
kiállításához kérelemként a 3.sz. mellékletét kérjük használni)
4. az űrlapon (1.sz. melléklet) szereplő nyilatkozatok(II/1., II/4., II/5.,VI/6.) és azok aláírással való
ellátása,
5. igazolást a Büki Szobakiadók Szövetsége tagsági viszonyáról
IV.

A támogatás forrása
A Bük Város Önkormányzat által megállapított 7.000.000,-Ft összegű támogatás, mely a II./2. pontban
megjelölt szálláshelyüzemeltetők által befizetett IFA-összeg egy része.

V.

A támogatás mértéke, formája, folyósítási módja

1. Támogatás mértéke
A pályázat benyújtása előtti naptári évben (2016.) a pályázótól beszedett idegenforgalmi adó 50 %-áig
terjedhet.

2. Formája, folyósítási módja
Az érvényes pályázatok a rendelkezésre álló forrás keretéig, érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.
A támogatás utófinanszírozással kerül kifizetésre, a megvalósítást és a szabályszerű elszámolást
követően.
A támogatás terhére költségek legkorábban a pályázat benyújtásának napjától, legkésőbb 2017. június
30. napjáig számolhatók el. A támogatási döntést megelőzően a pályázók saját kockázatukra
valósíthatnak meg fejlesztéseket.
Támogatási döntést legkésőbb 2017. április 28-ig a VI./1. pontban meghatározott bírálóbizottság
hozza meg.
A döntésről a BBKTE 5 munkanapon belül írásban küld tájékoztatást a pályázóknak
elektronikus úton a pályázati űrlapon megadott email-címre.
A támogatási szerződések (4. sz. melléklet) megkötésének időpontja legkésőbb 2017. május 05-ig.

3. Elszámolás módja:
Számlaösszesítő, a pályázó nevére kiállított számlák pályázó által hitelesített másolata, továbbá
fényképes dokumentáció benyújtása által.
Az eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy „BBKTE által nyújtott támogatásból felhasznált ……… Ft.”
A másolatot a pályázónak hitelesíteni szükséges (dátum, aláírás).
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Elszámolás benyújtásának határideje: 2017. június 30-ig
Elszámolások ellenőrzése, támogatási összegek kifizetése a kedvezményezettek felé:
2017. július 31-ig
A támogatás megállapításának feltételei

VI.

1. A formai és tartalmi szempontból teljes körűen benyújtott pályázatok elbírálását a BBKTE elnöksége
végzi a Büki Szobakiadók Szövetsége által delegált 1 fővel, továbbá Bük Város Önkormányzata által
megjelölt 1 fővel, aki részt vesz a műszaki ellenőrzésben is.

2. A pályázat benyújtásának helye:
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 9737 Bük, Eötvös u. 11. nyitvatartási időben
személyesen vagy postai úton tértivevényes küldeményként.

3. Pályázat hiánypótlására 1 alkalommal van lehetőség, 3 napos hiánypótlási határidővel. A BBKTE a
pályázó által megadott email-címre küldi a hiánypótlási felhívást, amennyiben pályázó téves cím
megadása vagy egyéb okokból nem értesül a hiánypótlásról, a BBKTE-t felelősség nem terheli.

4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18-ig 16.00 óra.
A postai úton küldött pályázatok beérkezési határideje is a fenti időpont. Postai vagy személyes úton
késve megérkezett pályázatokat a BBKTE nem bírálja el, a postai küldemény késéséért a BBKTE-t
felelősség nem terheli.

5. A pályázat benyújtásának módja:
A kizárólag az arra rendszeresített pályázati űrlapon, mellékletek becsatolásával borítékban lezárva
„minőségfejlesztési támogatás pályázat” felirat feltüntetésével 1 db eredeti és 1 db másolat..
Személyesen vagy postai úton (BBKTE 9737 Bük, Eötvös u. 11.). Minden oldal – űrlap és mellékletek
– pályázó saját kezű aláírása szüksége
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület
9737 Bük, Eötvös u. 11. – Tourinform iroda
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 9.00 - 17.00
Tel: 06 94/558-419 vagy 06 30/2104-442
E-mail: info@visitbuk.hu vagy palffy.tamas@visitbuk.hu

6. A pályázó a pályázat keretében rendelkezésre bocsátott minden és bármely adatai (pl. az adótitoknak
minősülő IFA-befizetési adatok) pályázat céljával összefüggő kezeléséhez is hozzájárul a pályázati
űrlapon lévő nyilatkozat aláírásával.

7. Érvénytelen a pályázat
-

Ha nem a pályázati felhívás mellékeltét képező űrlap csatolásával adták be, hiánypótlás után is hiányos
vagy nem egyértelmű, ezért elbírálásra alkalmatlan.
Ha a pályázó a pályázatát és a nyilatkozatokat nem írja alá. (űrlap és kötelező mellékletek)
Ha a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott pályázati határidő lejárta után nyújtották be,
érkezett meg postai úton. (hiánypótlásra nincs lehetőség)
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-

Ha a pályázat az alaki és tartalmi követelményeknek egyéb okból nem felel meg.
A BBKTE elnöke egy alkalommal írhat ki hiánypótlást VI./3. pontban meghatározottak szerint.
A BBKTE és a jelen pályázat elbírálói jogosultak a pályázat adatainak ellenőrzésére, amelyhez a
pályázó a pályázati felhívásban mellékelt pályázati űrlapon megfogalmazott nyilatkozat aláírásával
hozzájárul, különös tekintettel jelen felhívás VI./6. pontjára.
Támogatható tevékenységek

VII.

- Kizárólag a vendégek által használt területekre vonatkozhat
- Kizárólag a Nemzeti Tanúsító Védjegy „Vendégszoba, vendégház, apartman koronával”
kategóriánkénti alapkövetelmények és a kiegészítő szolgáltatások pontrendszere szerinti beruházások,
beszerzések valósíthatóak meg jelen pályázat keretein belül, illetve a védjegyrendszerhez való
csatlakozás költsége is támogatható. – A védjegyrendszer “Minősítési adat-és felvételi lapja”jelen
felhívás 2.sz. mellékletét képezi
- 2017. évben egy alkalommal nyújtható be jelen pályázat
VIII.

Egyéb tájékoztatás
Sikeres pályázatot követően ugyanazon pályázó második alkalommal (nem ugyanazon évben) abban
az esetben nyújthat be érvényes pályázatot, amennyiben:
a)
Már csatlakozott a "Nemzeti Tanúsító Védjegy” rendszerhez, vagyis szálláshelyének van
koronás minősítése.
b)
Igazolni tudja csatlakozását a "Nemzeti Tanúsító Védjegy" rendszerhez a minősítési díj
befizetésének igazolásával

Bükfürdő, 2017.03.10.

………………………………………..
Spilenberg Andrea
elnök
BBKTE
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