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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
2012. évi Börzsöny – Nyugat-Nógrád Turizmusáért  Tu risztikai Nagydíj 

elnyerésére 
 

Előzmények 
 
A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők a turisztikai desztináció 
menedzsment rendszer (röviden TDM) részeként és a helyi, térségi turisztikai tevékenység érdekében 
egymással is együttműködő, a térségi turisztikai folyamatok generálására, összehangolására, 
koordinálására, a turisztikai hálózat szervezésére, valamint turisztikai szolgáltatások nyújtására és 
ezek hatékonyan működő és működtethető rendszerbe történő integrálására szervezetet hoztak létre. 
 
A Börzsöny lábánál fekvő térség, illetve Nyugat-Nógrád helyi TDM szervezete az RTDM Nonprofit Kft. 
2009-ben alakult 9 helyi önkormányzat és számos civil, illetve vállalkozói érdekeltség 
közreműködésével. Létszámuk azóta is bővül. A szervezet célja, hogy az önálló turisztikai vonzerővel 
bíró, a Börzsöny lábánál fekvő, földrajzilag jól lehatárolható térség turisztikai tevékenységét 
összehangolja. Ennek eredményeképpen az ide látogató vendég számára – vonzerők és az azokra 
épített turisztikai termékek alapján – komplex élményt nyújthasson.  
A TDM tevékenységgel a szervezet el szeretné érni, hogy a desztináció turisztikai termékeit és egyéb 
szolgáltatásait egységben, komplex módon kezelő partnerek (önkormányzatok, vállalkozások, szakmai 
és civil szervezetek stb.) hosszú távú, szervezett együttműködése jöjjön létre, így a turista élményét, 
illetve a turizmusból származó hatásokat optimalizálni lehessen a fenntarthatóság szempontjait is 
figyelembe véve. További cél összességében a desztináció turisztikai versenyképességének növelése.  
 
Az RTDM Nonprofit Kft. alapszabályában megfogalmazott célkitűzéssel összhangban deklarált módon 
is feladatának tekinti turisztikai díjak, kiállítások, médiakapcsolatok szervezését. 
 
Az előzmények tükrében az RTDM Nonprofit Kft. együttműködésben Nógrád megye közgyűlésével, 
valamint térségi önkormányzatokkal, szervezetekkel, elismerve és nem csökkentve az egyéb, a 
turisztikát támogató szervezetek által alapított díjakat 2011. június 16.-án Börzsöny – Nyugat-Nógrád 
Turizmusáért  Turisztikai Nagydíjat alapított. 
 
 
Felhívás 
 
Az RTDM Nonprofit Kft. Nógrád Megye Közgy űlése elnökének védnöksége mellett pályázatot 
hirdet a 2012. évi Börzsöny – Nyugat-Nógrád Turizmusáért  Turisztikai Nagydíj elnyerésére. 
 
A Díjra pályázhat a Börzsöny térségében székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet, egyéni 
vállalkozó vagy lakhellyel, ideiglenes lakcímmel rendelkező természetes személy, aki tevékenysége 
eredményeképpen kiemelkedő teljesítményt nyújtott a térség turisztikai fejlesztése érdekében. 
 
Pályázni az alábbi módokon lehet: 
a.) Önállóan pályázva, amikor a turisztikai fejlesztést, projektet megvalósító önmaga adja be 
pályázatát. 
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b.) Jelöléssel, amikor valamely olyan szervezet, személy javasolja a díjra, amely a jelölttel nem áll 
üzleti kapcsolatban. 
c.) A térségi önkormányzatok jelölése alapján. 
 
 
Értékelés 
 
A pályázatokat az RTDM Nonprofit Kft. által felkért független, legalább 3 fős döntő bizottság értékeli, 
amelynek tagjai minden alkalommal a térségi turisztikai szereplők, szervezetek, önkormányzatok közül 
kerülnek kiválasztásra. 
Az értékelés szempontjai között szerepel a pályázó turisztikai tevékenységének térségi társadalmi 
hasznossága az elért gazdasági eredmény, a tevékenység újszerűsége. 
 
Az első helyezett elnyeri a Börzsöny – Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai N agydíjat , melynek 
tényét jogosult üzleti dokumentumain, reklámanyagain feltüntetni.  
Az RTDM Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít a nyertes bemutatására egy kisfilm keretében, illetve saját 
honlapján, kiadványaiban. 
 
A díj ünnepélyes átadására egy színvonalas, média-megjelenést is biztosító rendezvényen kerül sor. 
 
 
A pályázat tartalmi és formai követelményei: 
A pályázatokat a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével, 1 nyomtatott példányban, A/4-es lapon kell 
beadni.  
 
A pályázatokat személyesen, postai úton, illetve elektronikus levél formájában is be lehet nyújtani a 
következő elérhetőségekre: 
 

RTDM Nonprofit Kft.  
Cím/ Postacím: H-2653 Bánk, Pet őfi Sándor út 1.  

A borítékra kérjük ráírni: „Turisztikai Díj pályázat 2012” 
 

A pályázatot e-mailen is be lehet nyújtani az alábbi e-mail címre: 
e-mail: rtdm@rtdm.hu 

 
Beadási határid ő: 2012. augusztus 31. 

 
 
További információ: Az RTDM Nonprofit Kft. munkaszervezeténél kapható. 
Név: Miklián Enikő 
Tel.: (+36 20) 401-5961  
E-mail: mikliane@rtdm.hu 
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ADATLAP 
a 2012. évi 

Börzsöny – Nyugat-Nógrád Turizmusáért  Turisztikai Nagydíj 
pályázathoz 

1. Pályázat módja 
 
Jelölje x-szel a pályázat módját 
 

Pályázat módja Jelölés
Önálló pályázat  
Jelöléses pályázat  
Önkormányzati jelöléses pályázat  
 

2. Pályázati adatok 

2.1 A pályázó adatai önálló pályázat esetén 
 

Pályázó szervezet / 
személy neve 

 

Pályázó címe  
Kapcsolattartó 
személy neve 

 

Telefonszám  
Mobil szám  
E-mail cím  
Honlap  

 

2.2 Jelöléses pályázat esetén (csak jelöléses pályázat esetén szükséges a 
2.2 pont kitöltése) 

2.2.1. Jelölő szervezet / személy adatai 
 

Jelölő szervezet / 
személy neve 

 

Jelölő címe  
Kapcsolattartó 
személy neve 

 

Telefonszám  
Mobil szám  
E-mail cím  
Honlap  
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2.2.2. Jelölt szervezet / személy adatai 
 

Jelölt szervezet / 
személy  neve 

 

Jelölt címe  
Honlap  

3. A pályázat bemutatása 

3.1 Önálló pályázat esetén a pályázó, illetve jelöléses pályázat esetén a 
jelölt bemutatása  

 
Terjedelem: maximum 1/2 oldal 

3.2 A turisztikai fejlesztés részletes leírása 
 
Terjedelem: összesen maximum 1-2 oldal. A leírás tagozódjon a következők szerint: 

3.2.1.  A megvalósított fejlesztés 
 
Mutassa be a turisztikai fejlesztést, az alkalmazott módszert. Mutassa be a tevékenység társadalmi, 
gazdasági, szellemi környezetét 
 

3.2.2. Eredmények, hatások 
 
Mutassa be a turisztikai fejlesztés, tevékenység okán elért piaci, illetve gazdasági eredményt 
(árbevétel, üzleti eredmény stb.)! Milyen egyéb eredmények, hatások jellemzőek? 

 

3.2.3. Partnerek 
 
Mutassa be a megvalósításban résztvevő személyeket, szervezeteket, együttműködő partnereket! 
Jellemezze az együttműködési gyakorlatot! 
 

4. Mellékletek 
 
A pályázat részletesebb bemutatása érdekében a pályázathoz mód van mellékletek csatolására. Ezek 
lehetnek a pályázat elbírálásához hasznos egyéb anyagok. 
 
 
Dátum: .........................................................  
  Pályázó, jelölő aláírása 
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A pályázatokat személyesen, postai úton, illetve elektronikus levél formájában is be lehet nyújtani a 
következő elérhetőségekre: 
 

RTDM Nonprofit Kft.  
Cím/ Postacím: H-2653 Bánk, Petőfi Sándor út 1.  

A borítékra kérjük ráírni: „Turisztikai Díj pályázat 2012” 
 

A pályázatot e-mailen is be lehet nyújtani az alábbi e-mail címre: 
e-mail: rtdm@rtdm.hu 

 
Beadási határidő: 2012. augusztus 31. 

 
 
További információ: Az RTDM Nonprofit Kft. munkaszervezeténél kapható. 
Név: Miklián Enikő 
Tel.: (+36 20) 401-5961  
E-mail: mikliane@rtdm.hu 
 


